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لفالمقمقدمة

@يرمبدإلرح@
أنفسناشرصرمنبالثهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدهلثهالحمدإن

وأشهدله،هاليفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئات
له.شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

خلقهمنوخيرتهوحيه،علىوأمينهورموله،عبدهمحمدأأنوأشهد"

اللهأرسلهالمستقيم،والمنهجالقويم،بالدبنالمبعوثعباده،وبينبيةوسميره

"أجمعب@الخلائقعلىوحجةللمنفين،@إماماللعالمبن،رحمة

أت@ننلت،رلتمإلانموقولاتقائ@حقللذاتفياامنواألنين.يهأبها"

1عمران 0.،2

تئهمارثزوحهامهاسنل@ز@زتقمىضخلق@أنن@رنج@برتتقأآتجل@يايخها"
@رنجا@ع@نكغكلئلذ@نداكضنئمب@تآلينالن@ئ@نهلانفحأوعلآصكنبزارلحلأ

أ

ويغنر@حنهئدكردكنميصدخسدبئا@فولاوفولدأا@نهئتقوأعانوأالم@بابها
1،.7،07الأحزا@:1@عطيا@لرت@افازفقذرمود@ه@يطعومن"لؤسكتملكتم

بعد:أما

العالمين،ربلتهوتمجيديوثنائيحمديوأكرراللهأحمدنيف@
وجعلوالأرضالسماواتخلقالذيلثهالحمدالعالمين،ربلثهالحمد
عرجأ،لهيجعلولمالكتابعبدهعلىأنزلالذيدثهالحمدوالور،الظلمات
وهوالاخرةنيالحمدولهوالأرضالسمواتنيمالهالذ@دثهالحمد

ليأورسلأالملائكةجاعلوالأرضالسمواتفاطردثهالحمدالخبير،الحكبم

1/3السعادرادتحدمةص هناكتببقراعةمسلمكلأنصحرأناالقيم،لابر4
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-

يالفعالد@لعلل@لجامعفي

شيءكلعلىاللهإنلاء؟ماالخلقفييزيدورباعوثلاثمثنىأجنحة
@زنةنفسهورضاخلقهعددأحمدهفيه،مباركأطيبأكثيراحمدأأحمدهقدي@،

@لعللفي@لجامع"كتابإتمامليبسرالذ@لثهالحمدكلمانه،ومدادعرشه

يكونأنلأجلجهدي؟كلفيهجهدتالذياللائقالوجهعلىو@لفوائد"

وشرالعمللهذاوفقنيالذيدثهالحمدللسنة،مدبئكليرضيالذيبالئمكل

إلىفهدانيليتدرالذيلثهالحمدالحلة،بهنهخرجحتىوسبلهأمورهلي

علومأدقمندفبنيتخصصيىفيالبئرسيدستةخدمةليويسرالأنر،علم
وفيرة.عميمةليوعطاباهتحصىولاتعدلاكثيرةعليئاللهنعمالسنة.

أبنمامباركأبجعلنيوأنشكرهاليوييسرالنعمة،عليئيدبمأناللهفأسأذ
نبيه.ل@ةناشرأاللهلكتابخا@مأمهديأها@يأيجعلنيوأنكت،

ألاسيايها"تعالى:قالغذممنوأمدهعدممنالانسانخلقاللهإن
تنوأوألافيا@لا:رطشهماوتلفعهانهاس@ل@و@د:تصخلتكرضت@ارتبهر@تنأ
اللهعغوقدا(الشاء.1@رفبئا@علنكخكل@ن@@بتلماقئحمتابى.آنم@ئنه

النعمعليهوأسبغ(31البقرة:1كما،ألأكآ.ثم"وعلم"نعالى:قالالانسان
@نضعاكؤع@لىوماألشمؤتلىنالكمسخرننهؤؤأ@ن@ارتعالى:قالالعظيمة

2ألقمان.و@اطة،طهألحمصعببهنم

ثمشسيء،لاكانأنمنذاللهنعمةإلىينظرأنعليهيجبفالإنسان
صلىشا@فقعد@ن@ملأسماؤه:وتقدستذكرهجلقالتعالى،اللهخلقه

ا،.الإناد.1@ثكورا@شئايك@لمألذنر

رنكلأشرتقرأ"نعالى:قالعلقة،كانأنمنذاللهنعمةالإنسانوليتذكر

.(12،الحلق.1@@علقمنأفيلسىصلق@حلقق@ا

الإنسانخلقمراحلحولالفرآنيةالنصوصويتتبعبندبرالقر@نيقرأومن
منخلقهومرحلةتراب،منخلقهمرحلةصمراحل.مرالإنسانخلقأنبحد

منخلقهومرحلةمسنون،حم!منصلصالمنخلقهومرحلةلازب،طين

ومرحلةنضى@ثم،هيواحدةنفيىمناشتقاقهومرحلةكالفخار،صلصال
مخلقةمضغةمنئمعلقف@نخلقهومرحلةالنطفة،ديمهبنماءمنخلقه



المؤلفمقمملا

ظلماتفيخلقبعدمنخلقأأمهبطنفيخلقهأطوارتتابعمعمخلققماوغير

ثلاث

ومنذرينمبئرينالرسللهماللهارسلأنالثريةعلىاللهنعممن

تنبتأنثأنهامنتربفالأرضيةفالنفوسالرسالاتإلىالناسلحاجة

العلمضصعليهوتنسرقالطاهر،الإيمانبماءتسقلمماالذميمةالأخلاق
الماعطذلثمنأمحلتأرضفأيالتذكير؟ريععليهاوتهبالصحيحالديني

نباتهاكانالرياح،تلكطرقعهاوسدتالثمس،تلكشعععنهاوحجب

ألذمآ.،وين@فكفيهايفسدمنفيها@اتخملن@:الملائكةقالتكما
لم@2(.3"ةلبقرةا1

هيوثريعتهرسولوأعظمنبيئبأعظمالأنبيا.رسالاتاللهختموقد

الأول:الرافدعظيمان:رافدانلهاالثريعةوهذهزمان،لكلتصلحالتي

خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيمالاالذيالكربمالقر@نالعظيمال@هكتاب

والرافدالمستقيم،الطريقومنبعالديفأصلوهوحميد،حكيممنتنزيل

ربيصلواتوصفاتهوتقريراتهوأفعالهأقوالهتتضمنالتيالنبويةةال@الثاني:

إلينامنقولفالقرانبحثإلىيحتبملابالقرانوالمستذلعليه.وسلامه

شنماتحن@ئا"تعالى:قالبحفظهاللهتكفلوقدوالسطور،بالصدصربالتواتر

كماإليناتنقلفلمالنبويةةال@أما.(9الحجرة1@@لحفظونلهالثكر@ثا

مماالسنةنقراالذينالنجباءالفهماءالعلماءنجقدحفظهااللهلكنالقر@ننقل

قيضاللهكانولماالحابثين،وعبثالغالطينوكلطالدينأعداءمنشابها

يوموحتىالأولالصدرمنذوتنقيتهابحفظها@رعايتهايقوممناللةلهذه

عنينفيمنومكانزمانكلفييخوجدالناس،يبعثأنوالىهذا،الناس

الزائفين،وزيفالجاهلينوتأويلالصبطلينوانتحالالغالينتحريفالسنة

لما.ا/الن@بر"ودنانقانفكردسارج(1)

الجهبذالناقدالعلامةكلاممنمنا@ل@"الأرضية.....الفوسعبارة:،منالنص(2)
لينبحثكي@"كنالهفيالله-يرحمهابسالي-المحلمييحيىلنالرح@نعد

.8ةالروافاأصول



-
يللفعالد@لعللفي@لجامع

ثينا.لهااللهحفظأنالمرحومةالأمةهذهعلىالنعمأعظممننحمةفكانت
بإعلالالعلمأننجدالمسلمينعلماءعندالنقدتاريخنقرأحينمافنحنلذلك

فأتباعفالتابعينالصحابةكباريديعلىبراكيرهبداتقدالنقدوظهورالحديث،
جهابذةزمانكلفيستلدالأمةوهذههذا،يوماحتىجرأوهلمالتابعين،

@حححلناتعالى:قالكماوالسنةالوحيالناسيحلمونالنقد؟بهذايقومرن
.(24السجدة.أ@@يرقن@نلللئناو@الوأصحبروألضاباكنايهد@@@لهتةمتهتم

ابنالحافظقالأهله،وعزةالفنصعوبةيدركالنقدتاريخفيوالمتأمل
منإلابهبقومولاوأدقها،الحديثعلومأنلاأغمضمنوهو"حجرة

وملكةالرواةبمراتبتامةومعرفةواسعا،وحفظأثاقبأ،فهمأتعالىاللهرزقه
الثأن،هذاأهلمنقليلإلافيهيتكلملمولهذاوالمتون.بالأسانيدقوية

وابيشية،بنويعقو@والبخاري،حنبل،بنوأحمدالمديني،بنكحلي
رقطنيإلداوازرعة،وأبيتم،@ا

وتضعيفا،تصحيحاالنقدصعوبةعلىالنصوصأظهرمنالنصوهذا
قاموصفتكماوالحالذكرتماعلىالأمركانولما@)علالأ.ونقوية

منالسنةذقيةأجلمنالريستطيعهمااقصىببذلزمانكلفين

الصديق.قبلالعدوفيهاأف@لوابأشياءوجاعواوالخطأ،الكذب

و@لفو@ئدإ@لعللفي@لجامع"هذاوكتابي
(2)

تخصميى@قيق،فيتخصصق
أعمضفييبحثالحلمفلكإنثمودراية،روايةالحديثعلم@ييبحثفهو

لاسقيمهمنالحديثصحيحمعرفةمنالنوعداوهذاالبيهقي:قالقضايا@

العلمأهلومجالسةالسماع،بكثرةيعرفو)نماوجرحهم،الرواةبعدالةيعرف
شذإفاخىرواياتهم،علىوالوقوفكتبهم،فيوالنظرومذاكرتهمبالحديث،

لاالاخرة،علومسالعلمهذافإنكلههذاوقبلعر@هحديثمنها
يصح

التامة.والمراقةالصادقةالنيةبعدإلابهالعمل

.72الطر"@هرهة(1)

بحبديخرسياتيكماالمميراتم@يؤحذالكتا@عرادشرح(2)
1/1والاناراالى@معرله(3) 4 4(170)



لمؤلفامقممة

داخلخصرصأالعللعلموخدمةعموما،الفنبهذاالعملأنوليعلم

صحمابيانذلكومن"الحنبلي:رجبابنقال@اللهلرسولالنصيحةفي

ومنرواياتهتقبلومنرواتهحالبتببنمنهيصحلمومايالنبيحديثمن

"رواياتهمتقبلالذينثقاتهممنغلطمنغلطوبيانتقبل،لا
(1"

ابنوكلام

تمبمرقيةأبيحديطفيب@النبيكلاممتأملأقرأهومنعظيمكلامرجب

"@لنصيحةالدينل@مرفوعاالداري
(2)

تجاهمسلمكلعلىواجباثمةأنعلم

به،مأمورأمزلناسوتبليغهاوشرحهاواجبةخدمتهاوأنكبالنبيأحا@يث

لحديثالنصحأدقومنايت@،ولوعنيبلنوا@@قال:أته@عنهئتوقد

منكثيرعلىبلهالناسأغلبعلىتخفىالتيالعللبيان@اللهرسول

العظيم.الفنهذافيالغربةزمنفيإنناإذالمختصين.العلماء

خدمةفيطيبةولمسةبيضاءيدأليلتكونطريقألنفسيشققتهنامن

الكتابهذافيعليئمرتوقدالعلم،فنونأغمضمنهوالذيالفنهذا

وعمالةمقبت،احتلالظلفيفبهاعانيتماعانيتعصيبةوساعاتأيام

كاسد،وتسلطحاسد،وحسدللهوات،وسكرللغربوانفتاحعمياء،

كلمنونجانيشركلعنيدفعقدوكرمهومنهبفضلهاللهلكنمقلد،صزمجرة

ونثر،وبرأوفوأخلقمابعددأبدامباركأ@المأعظيمأحمدأفأحمدهةمكر

شكرلأداءويوفقنييوزعنيآناللهوأسألوحركاتهم،الخلقأنفاسوبعدد

يحب@الذيالوجهعلىنعمته

شحةضرنيمابقدريضرنيلمالمحبطوالوضعالاحتلالومعاناة

أنسيمالاالجريح.لبلدناالحدبنةالمحققةالكتبوصولونأخرالمصاثو،

1/2العرايةالطحةبتحقميرجبلابنوالحكم!العلومحامع@(1) ابنداروطبحة5،4

2كير. 0 1طيبة.ثاروطحة2 مسلملكليحقلهوفماجحلتهانحقجقومذا7،9
بمواندالكتبمداتزيينالآدأعاودوأناالعالمية،النبكةعلىشاحوهوطبحص

حديدة.خيريةلطعةلأعدهؤمهمة

كاملأوشرحهتخريجهانظروالحديثوالحكم،الحلومجمعفياالسايعالحديتوهو(2)

هنا.كتاليميبل!الإضلىةوشاتيناك،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامعى

والسقطوالتحريفالتصحبفمنفيهاأيدبنابينالياللةكتبمنكنيرأ

ولربمالسنوات،الكتابهذافيضرنيأمرأكبروهذاعليم،بهوحدهاللهما

والطبعاتالمخطوطاتراجعتفلماإسناد،ضرءعلىحديثعلىحكمت

كانتبالترجيحعليهاالاعتمادتمالتيالأسانيدتلكأنوجدتثالحديثة

أذكرإذوأناالكتاب،ثنايافيأمئلةفلكمنفكرتوقدمحرفضأومصحفة
أوتصحيفأيصلحأنالكتابمزلفأرادولربما"الجاحظ:قولاغفلفلاهذا
أيسرالمعانيوشربفاللفظحرمنعر@رفاتإتماءفيكونثساقطةكلمة
"الكلاماتصالمنموضعهإلىيردهحتىالنقصنلكإتماممنعليه

(1)

كبمنلكنييروالأسانيدالرواةفيالكنبرةوالتحريفاتالموجودةفالنصحيفات
منكتابلكلمتنوعةفهارسأعدكنتولماالوقت،شطرمنيأخذتالسنة

الكتب.فيالوارثةوالتحريفاتللتصحيفاتفهرسأالكتابهذافيزدتكتبي

منجزءوهوالكتب،تلكمنالآخريننسختصحيحعلىثليلأليكون

المستعان.واللهالنصيحة،

وبيناالأخطاء،مذهنقدنافقدالرجالأخطا.نقدفيالعملهذاكانولما

وأخطاءالكتبمنكثيرأخطاءبيانإلىبالضرورةفلكجرناوقدالهنات،تلكم
تبقيلاالحقكلمةأنومعلومإليه،الضرورةأدتأمزوهوالمؤلفين،منكنير

قاللذلكوذصحبةفيتعرتلستمنمعوتدخلكصاحبا،لصاحب

لكتابناماعلىويقفسظرنا@فيماينظرمنبعضولحل"البغدادي:الخطب
تقدمنا،منعلىللطعنعمدناأئاويرىبنا،الظنسيئيلحقضمتاه،هذا

فكرناوبهمفلك؟!يكونوأنىسلفناوعلماءشيوخنالكبراءالعيبلاظهار

عنسبيلهموبسلوكتميزنا،رسومهمواضحوباقتفاءتبصرناضيائهموبشعاع

ماقال:العلاء...بنعمروأبوذكرماإلاومئلنامثلهموماتحيزنا،الهمج

فيتعالىاللهجعلولماطوالي.نخلأصولفيكبقلإلامضىفيمننحن
والقائمينانرارهم،بمبينالمهتدينلزمإمامأ،قريملكلونصبأعلامأ،الخلق



المؤلفمقممة

بيانالعلم-فيالنظرو)نعاموالفهمالبحث@زقممنآئارهم-اقتفاءفيبالحق

تمنينولاالزلل،منمعصومينيكونوالمبذأغفلوا،ماوتسديدأهملوا،ما
للتابيوواجثالمتعلم،علىالعالمحقوذلكوالخطل،الخطامقارفةمن
منبعثأمروالحديثالقديمفيالعلملأهلالصنيعهذاو)ن"التقدمعلى

علماتعلمدمنالافعي:الإمامقالالخطأ،منوتجريدهالعلمتأصيلمن

الافعيالإمامأصلهالذيالمنهجوهذاالعلمادقيقيضيعلئلافيهفليدقق
كانلذاالروابة.عهدمنذوالنقدوالبحتالتدقيقفيفدبممنهبئالله-يرحمه-

الذيالمحيطحسبعلىوضوابطهوأصولهمنهجهالروايةقرونمنقرنلكل
للقرنالنقدنجدلذاةالروايةفنتحفالتيوالمستجداتالعصرذلكيحيط

بعدها،الذيالقرنفيتختللاحتىالسنةصحيحلبيانكافياكانالأول

لدىومعلومجرا.وهلمالثالثوكذلككافيا،كانالثانيالقرنفيوالنقد

والإعلالالنقدفيالذمبيالعصركانالهجريالئالثالقرنأنالنقاد

لهاتخضعإبداعاتللمتقدمينأنيجدذلكفيالنظريمعنومنوالتصنيف،

فيحصلوهومماسبحانه،الاريمنمؤيدعلمهمبأنتهدداجاثاتالعقول،
أنوهرالبيهقي:إقالحتىالكتبفيالأحاديت@ونواأتهمالزمنيةالمدةتلك

فيوكتبتئؤنتقدوال@قمالصحةبينوقفتأوصحت،قداليالأحاديث

شي:منهايذهبانيجوزولابالحديط،العلمأهلأئمةجمعهااليالجوامع
الريعةصاحبلضمانبعضهم،علىتذهبأنجازدانجميعهم،على

نطيقللمجميعهم،عنديوجدلابحديثاليومجاءفمنحفظها،

مدىيدركنلكعلىوحرصهمالصحابة،تلقيكيفيةفيينظرومن

الحديطفيالخطامنالسنةحفظعلىالصحابةحرصومدىالاهتمام،

سمعواداذامئافهتعيالرسولعنأخذوافهمثالتدقيقغايةدققوافقد

الموضحوانظر:ا8-1/7"الخفيدالمرسلكتابهفيالعوني3حاالد(1)

2:@الكر@الن@لىدالمدخل(2) 8 5-2 86.
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@للفعاند@لعللفي@لجامع

وصيانةالثتفيمبالغةأحيانأالبينةوطلبوافيه،ئتوايمعوهلممماثا

الاستئذانفيالأشعريموسىأبيمعالخطاببنعمرفحلكماللشرع

إفاكانمنكائااحل!معذلكفييتهاونونيكونوالمتهمف@لذاثلائأ

القرشيشدادبنالمستوردقاللماولذلكمجيم،اللهرسولإلىحديثأرفع
الساعةداتقوميقول:الله-س@رسولسمعت@ه:العاصبنعمروعند

منسمعتاقولتال:تفولماأبصرعمرو:لهفال"،كثر@لناسو@لروم

1000@رسول

قاليقول:رحلأسمعنابذامرةكثاإنا"ه@:عباسابنوقاد

بآذاننا"إليهوأصغيناأبصارنا،اتجدرتهعيهرواللهرسرل

رحل@اللهعبدبنجابرإنحتىالحديثسماعفييرحلونوكانوا
واحلإحديثسماعفيسهرأ

جان:ابنقالحتىبعدهم،ومنالمنهجفلكعلىالتابعونسارئم

اطالضرإلىوهدؤهمالدير،المسلمينعلىحفظواالذينالعلمهذاالا@رسان

فيوالأوطانالديارفيالتنعمعلىوالقفارالمفاوزقظعآنرواالذينالمستقيم،
جميعفيوالذورانوالأسفاربالوجلوجمحهاالأمصار،فيالسننطلب

وفيالبعيدة،الفراسخالواحدالحديسفيليرحلأحدهمإنحتىالأقطار،
اندب@يضلشيئأالسننفيمضليدخللئلاالكثيرة،الأبامالواحدةالكلمة

"الدينبئضرةوالقائمونالكذب،فلكعيتاللهرسولعنالذابونفهمفعل

أقسام:ثلاثةعلىكانفقدالكتابتنظيمأما
الحدينبة.والقواعدوالفوائداقطببقي،والقسمالتنظيري،القسم

علموأهميةالحلة،معنىعلىالكلامتضمنففدالأول:@ما@لفمم

6البخارياصجح)1(ا 7 1ملماصحيح1و)5426(،8/ 77 / 6(1532).
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لمؤلصامصدمة

العلة،وفوعوأسبابفبه،والمصنفاتوأئمتصوتاريخه،ونمرتميالعلل،

العلة،بهتزولوماالعلة،معرفةفيالمحذئيقومناهجالعلة،ك@وطرائق

المعلل.ونقافةالعلل،علمفيالتألفومناهج

نمالعلة،أقسامعلىفيهالكلامخصصتففد@لثاني:ولما@لقسم
تلكمننوعلكلوالتمثيلالأقسام،تلكعنالمتفرعةالأنلاعلىالكلام

الفن،أنمةقواعدونحكيمالتخريج،بدقةنميزتمتنوعفماعديدةبأمنلةالأنلا

مصادرإلىفالإحالةالحكم،وخلاصةالأحاثبث،نلكعلىكلامهموتتغ

حديث.كلاخرعندوالأحكامالأسانيدجماعتضماليالتخريج

مسيرةحصبلةفهوالحدثية.والقواعدالفواندومو@لثالث:و@ها@لقمم

ضموقدوتدريسا،وتخريجأوتحقيقأمطالعةالمئمرفة،السنةخدمةفيطويلة
والمصطلح،والتعديح،والجرحالعلل،فيلديعةوفوائدمحكمة،قواعد
الض.أئمةومناهج

مسندبهاختمتكالتيمطولةتكن@متنو@عبفهارسالكتابذيلتثم

التالي:النحوعلىالفهارسكانتوقدللاختصار،طبأالافحيالإمام
لآبات.افهرسا-
لأحاديث.افهرس-2
الاثار.فهرس-3

المراصيل.فهرس-4

المنرجمبن.الرواةفهرس

الرواة.أخطاءفهرس-6

الأشعار.فهرس-7

المطبوعات.فيالواقعةوالتحريفاتالتصحيفاتفهرس-8

أخطاءوفهرسةفيه.البحثوتيسرالكتابصعوبةتذلحالفهارسوتلكم

عنالبحثفيللباحثينجدأنافعةوهيأعلم،فيماإليهاأسبقلمالرواة،

منالنوعوهذا)163(،المخطئينالرواةوعددوأخطائهم،الرواةأوهام



-

ئد@الفما@لعلللجامعدي@

فمنالجديد،نلكأشباهمنكثيرفهناكلوحده،يكنلمالكتابفيالجديد
نوعينعليهاوزدتأنواعأ،الإسنادمضطربفيفرعراالحديطأهلأنذلك

مرضعهم.فيتجدهمامسققلين،
ةالكتابلتضخيمتجنبأالكتابفيأضعهافلموالمصادرالمراجعأما

أذكرأنينبغيممالكنالألف،علىمراجعيزاتولربمايطولالأمرولأن
ذلك:منالطباتمنعددعلىالكتبمنعددفيرجعتأتي

ومطبوعةالحلمية،الكتبدارمطبوعةبل@فيهارجعتوتد@لد@رتطي،سنن-1
الرسالة.مؤسة

القدي@ةالعلمبةالكترولطجتيفيها@ل@رجعتوقد@لانار،معافيشرح-2
لحديثفاو

المسمىونرتيهالرسالة،مؤسةمطبوعةاستخدمتوقدالآنلر،منكلثرح-3
بعضفيالهندي@الطجةيل@رجعتوكذلثبنيفثارطبعةالأخيلر@ا@تحفة

المنمكلة.المواضع

الرسالة،مؤسسةمطبوعةبلىفيهارجحتوقدللنسائي،@ل@رى@لسنن-4
العلمية.ال@ثارومطوعة

وطبعةالمعرفة،دارطبحةطبعتين،بلعفيهرحعتوقدللتمافعي،الأم-5
لوفاء.ا

العلمية،الكتب@ارطبعةفبهواستخدمتلبيهقي،والآنار@لشنمعرفة-6
الوعي.@اروطبعة

@ل@العلمية،ال@دارطبعةإلىفيهرجعتوقدلبيقي،@لصغير@لسنن-7
للدكتور@لصنرعا@لنوتخريجضرح@لبهرى@لنة"بعنوانالرضدطبعة
الأعظ@ي.ضيا.محصد

السنةمطوعةمعالوطن،@ارمطبوعةاستخدمتويهللآجري،@ثريعة-8

لمحمدية.ا
وثارالحديطلارمطبوعتي@لعرجحتوفيهللطبرافي،الأوسط@ل@صجم-9

طارقبتحقيقالحرميندارطبعةإلىرجعت@رلماالعلمية،الكتب
الله.عوض

العلمية،الكتب@ارمطوعةيخهاستخدمتوقدخزيمة،لابن@لت@يد1
الرشد.مكتةومطبوعة



المؤلفمقدمة

وطبعةالحلميةالكنبثارطجةبل@فيهرجحتوقدلبهقي،@لايمافيضعب-11
الرضد.مبهة

القديمة.الطبعة@لىالغرب،دارطجةيلىرجحتوفيهبنديىت@بخ-12
الوعي.داروطبعةحزم،ابندارطبعةاشخدتوديهللحلزمي،الاضلر-13
مطبوعة@لىعتر،الديننورمطوعةبل@رحعتوفيه@لترمذي،عللضرح-14

صبحيالسيدمطبوعةعنوأعرضتالريم،عبدهمامبتحقيقالمنارمكتبة

بالتصحيفات.طافحةلأنهاالسامراني
@ل@العلمبة،ال@ثارطبعةبلىرجمتونجهللسخا@ي،@لمنيثفتح1

المهاح.@ارطجة
معالسلام@ارطبعةيخهاستخدمتوقد@لبخليم،صححبئرحي@لب@تح-16

جسيعلتتسقالحديثعفيلىالاحالةالغالبفيوكانطيبة،دارطجة
ذلك.علىالطبعات

بالجزءالبخاريصحيحعلىالاحالةجعلتففدالصحيحانأما
محمدترقيمالباريفتحمنالحديثبرقمأر@نتهئمالأميرلجعللطبعةوالصفحة

برقمثمالاستابولية،للطبعةوالصفحةالجزءمسلمولصحيحالباقي،عدفؤاد
الطبعاتهذهلانثارونلكثالباقيعبدفؤادمحمدطبعةمنالحديث

كلها.كتبيفينيوهذا@يىالناس،بينوتداولها

النحوعلىفهيوالفو@فد،،@لعللفي@لجامع"كتابالكتابمميزاتأما

جميعيجمعلأنهةو@لفوائداالعللفي@لجمع"الكتابرسمجا.

منكليهمافيهمااوالمتن،فيأوالسند،فيمنهاكانماسواءالعلل،أنلا

معالوافيالتنظيرحيث
تلدضمنتدخلالتيالأحا@يثمنكبيرعددخد

العلة.

أمرين:بلىمثرالفوائدأما
التيوالمنكرةوالغريبةالمعلةحاديثا،فيأصلالكتابأن@رلهما:

العلم.أهلاصطلاحعلى)فواند(فهيالرواة،أوهاممنتأت
ودقائقالوفيفوالنكتالعلمية،بالفوائدغنيالكتابأنوالآخر:



@لفعائد@@لعللفي@لجامع

فمنالجديد،ذلكأشباهمنكثيرفهناكلرحد@يكنلمالكتابفيالجديد
نوعينعليهاوزدتأنواعأ،الإسنادمضطربفيفرعواالحديثأهلأننلك

موضعهم.فيتجدهمامستقلين،
الكتاب.لتضخيمتجنبأالكتابفيأضعهافلموالمصادرالمراجعأما

أذكرأنينبغيممالكنالألف،علىمراجعيزاثتولربمايطولالأمرولأن
فلك:منالطجاتمنعددعلىالكتبمنعددفيرجعتأثي

ومطبوعةالعلمية،ال@دارمطوعةيل@فيهارححتوقد@لد@رتطي،سننأ-
الرساله.مؤسة

القديمةالحلميةالكتب@ارطبعتيفيها@لىرجعتوقداثثلى،معانيثرح-2
لحدثة.وا

المممىوترتي@هالرسالة،مؤسسةمطبوعةاسنخدمتوقدالآث@ر،شكلشرح-3
بحضفيالهنديةالطبعة@ل@رجمتوكذلكبلنسيفدارطبعةالأخيلر@لقحفة

الثكلة.المواضع

الرسالة،مؤ@سةمطبوعةفيها@ل@رجحتوقدللنسئي،@لكبرى@لسنن-4
العلمية.الكتبدارومطبوعة

2 وطجةالممرفت@دارطبعةطبعتين،إلىيهرجحتوقدللنانحي،1
لوفاءا

الحلسية،ال@ثارطبةفيهواستخدمتللبيقي،و@لاثر@لنمعرفة-6
الوعي.داروطجة

@لىالعلمبة،الكتب@ارطبةبلىفيهرجعتوقدلببهتى،@لصنبر@لسنن-7
للدكتور@لصنرىا@لنوتخريجضرح@لكبرى@لنة"بعنوانالرندطبعة
الأعظمي.ضاءمحمد

السةمطبوعةمعالوطن،ثارمطوعةاستخدمتوفيهللآجري،@لثريعة-8
لمحمدية.ا

ودارالحديطدارمطبرعيبل@رجعتوليهللطبراني،الأو@المعجم-9
طارقتجحقيقالحرميندارطبعةيلىرجعتصربماالحلمية،الكت
الله.عوض

العلمية،الكتبثارمطبوعةفيهاستخدمتوقدخزيمة،لابن@تحيد1
الرشد.مكتبةومطبوعة



المؤلفمتحمة

وطبعةالعلسبةال@ثارطبةبلىيهرجعتوتدللببهقي،الايمكشعب-11

الرشدمكنبة
القديمة.الطبعة@لىالغرب،دارطبحة@لىرجعتوفيهبند@د،تريخ-12

الوعي.@اروطجةحزم،ابندارطبةامخدتويخهللحلزس،الاعتبر-13
مطبوعة@لععتر،الديننورمطوعةيل@رجحتوفيه@لترمذي؟عللضرح-14

صبحيالسيدمطوعةعنوأعرضتالرحيم،عدهمامبتحقيقالمنارمكتبة

بالتصحيفات.طالحةلأنهاالامرائي
1 لالىالعلسية،الكتبدارطبعةبل@رجعتوفيهللخثبى،@لمنبثفتح-5

المنهاج.ثارطبعة
سعالسلامدارطبعةفيهاستخدمتوقد@لبخا@ي،@حيحبثرحي@لب@فتح-16

جميعلتسقا@حديطعقبيلىالإحالةالغابفيوكانطيبة،دارطبعة

ذلك.علىالطجات

بالجزءالبخاريصحيحعلىالإحالةجعلتفقدالصحيحاناما

محمدترقبمالاريفتحمنالحديتبرقمأردتهنمالأمبرجمعللطبعةوالصفحة

برقمنمالإشانبولة،للطجةوالصفحةالجزءمسلمولصحيحالباقي،عبدفؤاد
الطبعاتهذهلانثاروذلكثالبافيعبدفؤادمحمدطبحةمنالحديث

كلها.كتبيفينيدي@وهذاالاس،بينوتداولها

النحوعلىفهيو@لفوائدا،@لعللفي@لجمع"كتابالكتابمميزاتأما

التالي
جميعيجصعلأنهو@لفوائدا؟@لعللفي@لجامعالكتاب!رصمجا.

منكليهمافيهماأوالمتن،فيأوالسند،فيمنهاكانماسواءالعلل،أنلا

معالوافيالتنظيرحيث
تلكضمنتدخلالتيالأحاثيثمنكبيرعددحئد

العلة.

ةأمربنإلىفثيرالفوائدأما

التيوالمنكرةوالغريبةالمعلةالأحا@يثفيأصلالكتابأنلولهما:
العلم.أهلاصطلاحعلى)فواند(فهيالرواة،أوهاممننثأت

ودقائقالوفية،والنكتالعلمية،بالفوائدغنيالكتابأنوالآخر:



ا-
لديللفال@@لعللفي@لجامع

بالكتبالمتعلقةالفوائدوكذلكالمحدئين،ومناهجوالتعديعالجرح

مؤلفيها.ومناهجوخصائصها

أشياءبجمعيقوممنمنهايستوحى)الجامع(كلمةنف@ذلثعنفضلا

متقاربة.أمتجاعدةالأضياءهذهأكانتواء@تفرفة

عللفيالتصنيففيالمحتثينطريقتيعلىالكتاباشتمل-2
اقمييزا."كتابهفيمسلمالإمامبعملشيهوهووالتطبيق،التنظير،الحديث:

وشرحالمتنوعة،بالأمثلةلهوتذلي@العلللعلمتبسيطالكتا@-3
واضحة.بطريقةوافيأثرحاالأحاديثلتلكالمحذثي@لإعلالات

فالذيةالحديثعللعلمفيمرسوعةبكونأنالكتاببهنايص-4

جرا.وهلمأجمله،بالتفصيلياولهلموماإيى،أشاريهينكلملم

منوالحدودالتعريفاتمنكئيرأجمعفقدتعربفات،كتابإنه-5

للفظالاصطلاحيالمعنىارتباطمدىلبيانمهتمأوالاصطلاح،اللغةحيث

له.اللغويبالمعنى

@،الصحابةعصرمنذالعللعلملوءتناولإذةتأريخكتابهو-6
أهلميزانفيلهاواضعاالعلة،عنللتعبيرالمستعملةالمصطلحاتوجمع
اللغة

يوموالىنئأتهمنذومؤسسيهالفنهذالأئمةئبتاالكتابهذاصار

هذا.الناس

القديمةالعلمهذافيالموضوعةالكتبلأسماء)كشفا(كان-8
ن@.لحدوا

هوالكتابأنمنالرغمفعلىوالتحقيق،التأليفبينالكتا@جمع-9

التصحيفبابفيسيماولاالمسائل،منكثيرأحققئهاإلاعصري،مؤلف

لكفاه.التنبيهإلالهيكنلمولووالتحريف،

المنقدمبنطليقهموفيالنقاد،الأئحةأقوالخدعلىالحرص1
تصحيحها.أوللأحا@يثإعلالهمفي



مقممة

كالأصولالمتنوعةالعلمكتمنالحديطعلليخصماجمع-1
علمليتجلىةفقطالحديثكتعلىالاتتصاروعدموغيرها،والفقهوالتفسير

استقراثيا.الحملوليكونمقاصد@ولتتمبوضوحالعلل

يخصماكلينسملشموليأإعلالأالحدبثإعلالفيالبحث-12

تتمواقعيغيركانفإنواقحي،غيرأووافعيأالإعلالكانسواءالإعلال،
انفمعالفقهاء،أعلهاالتيالأحاديطمنكثبرفيالحالهوكماعنهالإجابة

غيرهم.إعلالاتيئملنهد@الحديثأهلطريقةعلىمؤلفالكتاب
بعدهممنعليهاوسارالمتقدمون،قعدهاالتيالعللتواعدسرح-13

الضمني.واقوئيقالإسناديتعبالسلاسلينحلقفيماوكذلكحذوهم،حذاممن
فيووهمهالراويحطألسبوكثفالعلة،سببعلىالتأكيد-14

الأحبار.تنقدفيهميزاناالعملليكونةالحديثذلث

1 منغالبإليهايتطرقلمالتيالعللأسبابمنكثيراستخلاص-5

محاولةمعوالتطبيق،للتنظيرشاملبحثناأنصيمالاالفن،هذافيكتب

الدقائق.منلكثيرالاسنيعا@

الأئمةاشخدمهاالتيوالخاصةالعامةالصعبةالمصطلحاتتذلي@-16

مصطلحاتلهمالعللفيتكلمممنالمتقدمينإنإذبها،مراث@موبيانالنقاد

مارسممنالحذاقإلايفهمهاولاأحد،كلعلىفهمهايعسرقدومناهج
الواجباتأوجبمنولعلالصناعة،هذهفيبضاعةلهوكانتالفن،هذا

الناس.علىالفنهذاتبشطالثريفالفنبهذاالمشتغلينعلى

والإعلالالنقدكلامتوشعالنيالأحاديثمنالمئاتعلىالحكم-17

معفيها،
للقارع@لينضحةوالأدل@بالنفولوالمعللينالمصححينأقوالحند

الحكم.طرائقاحسنعنللباحتخبر@ليلالكنابوليكونالصحبح،الحكم
الكلامفيالوسعاستنفادبعدالمتنعلىالحكمخلاصةكانت-18

على

اتسعأومحين،لسببأعلتالتيالأحاديثبعضتناولت



-

@لفعائد@لعللفي@لجامع

صحتهالبيانالأحاديثمنعدثأبحثتفقدصحتها،رجحانمعفيهاالخلاف

العلل.فيصنفواالذينديدنهوكماعنهاوالدفاع
لأنلاالنمثيلوكانوصورفوفرعنوعلكلالنمنيلفيتوسعت2

حسبالحالفيختلفالظاهرةالقادحةالعللمنيخرهاأماكئيرأ،الخفيةالعلة

الحديت.عللأنلامنالنوعذلكأهمية

الاشيعاب،طربقةعلىالطرقوجمعالحديتنخربجفيالجت-21
الخطا.وتمييزالصوابلمعرفةةمنهماستقىومنالمخرجبنمراردومتابعة

أقرالنقلمثلخاصقماالعلماءالأنمةعنالنصوصبنفلالعنابة-22
لهالكبيرالجامعطبعاتبينوالموازنةالأحاديث،عقبالنقديةالنرمذي

الترمذي.أقوالنقلومنلأسراف،اوتحفة
الترمذييذكرهاالتيالمعلقاتتخريجفيوالوسعالجهدبذل-23

إلىالإشارةمعوالمخالفاتالمتابعاتذكرعندوغيرهموالبيهقيوالدارفطني
عليه.يفرلمماعلىالعثورعدم

الأحسنالطريقاختباروتمالطرق،أحدثوفقالكنابألف-24
إلىأولهمنالعملرائدالمنهجوكانوالعزوثوالترتيبالتخريجفيوالأسلم
آخره.

سببوبيانالروايات،اختلاتإثباتثممعينةروايةإثبات2

سبيلأ.لذلكوجدناماالاختلاتسببوذكرالنرجيح
الجرحأئمةأقوالبينوالمقارنةبالنظرطرواةعلىطحكم-26
فيفيهماختلففيمننجتهدبلمحض،تقليدذلكفيلناولي@والتعدي@،

الأغلب.الأعم
تعقبوتمالرجال،فيالجادةالدراساتمنكثيرأالكتابحرى-27

ترجمة(193)منأكثرضموقدالرواففيالمحدثيناجتهاداتمنكثير
القواعدوفقالصوابمبينأوالتعديلالجرحأسباببعضهافينالثللرواة
الرصينة.العلمية



لفالمقشملا

أخطأراولكلدقبقةإحصانيةعملونمالرواة،أخطاءعلىالتنبيه-28

.(361)أخطزواالذينالرواةعددبلغوقدالكتابهذافي

الكتص،بعضفيالرواةبعضمروياتحصاءب@الكتابحفل-29

غيره.فيتجدهقلماوهذا

ثقاتفبعضهمالثوخ،بعضفيالرواةبعضخصوصياتإبراز

الثيوخ.بعضضعفاء@يأنفسهم،في
أجلمنمروياتهمسبرمعفيهمالمختلفالرواةمنكيرثواسة-31
يترجم@الذينالرواةمعصنعتوكذلكشامل،صحيححكمإلىالخلوص

التراجم.كبفيلهم
خلاصةخلالهاصلجرفثللضرورةمطولةالتراجمبعضجاعت-32

الرواة.علىالحكم

اجلمنالعلل،وكتبالأسانيدمنوالتضعيفالترثيقبنقلالعناية-33
الرجال.كتبفيأماكنهافيلتوضعترصدأقواللملمة

المختلفةالمعانيايضاحدوالتعديل،الجرحفراعدمنكنيرشرح-34

علىالوقرفجاهدأأحارلوكتمعانيها،فيالنقادواخلافالواحدةللفظة

اعتمدتشرحها@نبئأفيللمتقدمينأجدلمنف@اللفظة،أوللقاعدةشرحأقدم

والمعاصرين.المتأخرينمنالمحققونثؤنهماعلى

3 لتكتملعنهم،النقلعندمؤلفاتهمفيالعلماءمصطلحاتبيان-5
بلالإسهاب،سبيلعلىيذكرلاالفواندتلكمنيذكرماأنعلىالفائدة.

إشارة.وأوجزعبارةبألخصبهايزتى

إلىأرجعوقدالمعتمدة،الطبعاتعلىغالباالكتبإحالات-36

الاختلاف.عندخاصةالكتبمنلعددمتعددةطبعات

وتصحيحنقله،عدالمخطوءالكلاموتصويبالكتب،أخطاءبيان-37

النقل.عندوالقصالزيادةبلىوالإشارةالتحريفرتحريرالتصحيف

الطبعاتإحدىفيخطأوؤجدأكثرأوطبعتانللكتابكانين-38



يللفعاثد@لعلل@لجامعس=

للتقدم.المناخرتقليدليعلمالطبعات.بقيةوندفقئرعد،نهف@
خصائصهابيانمعالحدلثةوالأجزاءالكتبمنبكثيرالتعريف-39
ناثوة.لموائدشاملةموجزةبعبارات

تعيينأوالأحاثيثنقدفيالكتبمحققيأوهامبذكرالاهتمام4
لاحينفلكمنكثيرتركمعمفسدفدفعأوفائدةفلكفيكانإذاالرواة

فائدة.كبيربيانهفييكون

يقعلاحتىنحلكو)يضاحمخالفيهم،انتقاصفيالمخالفينرصد-41
غبرفيالنقد

نسبتهاصحةوتحقيقالمصادرلعضعلىالكلامالكتابتضمن-42
إلى

والأسانيدوالعللالحديتفيالدفيقالكنابتخصصومع
والثواردوالعقديةالفقهيةالفوائدمنكثيرمنيخللموالتعدي@والجرح
اللغوية

متنوعقحوفهارسماتعة،وقواعدنافعضمقدماتالكتابشمل-4
إحصائياتللباحنينوتضمنفبميالبحثطرانقونذللالكناب،صحوبةتيسر
مهمة.

قلاستقرائيةوثواساتمهمةحديثيةأبحاثايجدالكتابيطالعمن4
المتقدمينمناهجبينالفرقسيجدالكتابفيالنظريعاودوصنظيرها،

ترجيحأسبابعلىويطلعجليا،والمتأخرين
العلل.أجناسعلىالمعلولةالأحاديثرتبكتابأوليعد-46
4 إلىويارالرلبسفيبالعلةالحدبتإعلالبكونالكتابهذافي-7
تلكمنالقادحوغيرالقادحبيانمعالاخرين،إعلالات

أمدنيأنالعالمينربللهشكريأكررالمتواضعةمقدفيخناموفي يدإلبئمدمنلكلبالثمكروأتفدمالحمل،هذاتمحتىوالتمكينلالصحة
اللهرحمهياسينالحجأبيمنهموأخصالعمل،هذافيالعون



المؤلفمقممة

لكنهمتواصلا،ليدعاؤهوكانالكتاب،عنسألنيطالماالذيتعالى-

جناتصفسيحوأسكنهتعالىاللهفرحمهعام،منأكثرقبلاللهأجلاستقبل

وماكانتالتيالصابرةالقاتةالمؤمنةالمرأةدحامهديةالحاجةالحنونةوأمي

والحارثالحارثأمزوجيبيتيوأهلوالديانة،الصبرفيليقدوةزالت

العملهذاأجلمنحقهمليقصرتطالماالذينوطارقوطهومعاذ
طاعته.فيياهمل@يستحملنيأناللهفاسأل

اللهستمهسالمالحاجأخيمنهموأخصجميعأ،إخوانيأنسىولا

والاخرة.الدنياخيريمنلهيفتحأناللهفأسألمتواصل،بحطاءأمدنيالذي

عانواالذينالله-حرسهاالحراقية-الحديثدارفيإخوانيأنسىولا

هموالإحالات،جميعوتدقيقالمضنية،الطباعةتحاربتصحيحمعي

الوهابعبدوحسنعبد،شاكروسعدالمرعي،علييحيىالمشايخ:

حارثالنجيبوولديالعاني،مؤيدوأحمدخلف،حسينوصفاءسحاب،

والعباد.البلادبهمينفعوأنوأعمارهم،أوقاتهمفييباركأناللهأسأل

اتتيالخدمةخدمتهقدو@لفوائدا@لعللفي@لجامعكتابيفهذاوبعدة
والسلام.الضلاةأفضلعليهالمصطفىالحبيبوسنةاللهبكتابتعلقيتوازي
ليشافعأيكؤنأناللهوأسألالنبويفاللةوعاقاللهكتابلمحبيأقدمه
والصلاةالعالمين،ربلثهالحمدأندعواناوتخ@بنون،ولامالينفعلايوم

يومإلىحسانب@لهموالتابعي@نوصحبهوعلى@ل@محقدسيدناعلىوالسلام

الدين.
وكب

@لفحليامينمامرد.
نجلرلا@جصة@صلابة-@لعلوم@كيةلمفلرن/@لفقهو@لحديتذ@لشا

@لر@قفي@ر@لحليث@ضغ
4/1ما/ 4 3 0

@ال@@ثهحيبمجرةش





لتنطيريالقسما

ث
@@@

االول@لتهسي

-

@@@

لتنظيريالقسما

لغة:@لعلةتعريف

بعلعلفيهما:نقولولازئم،متعل!فعلمفتوحة:مدثقبلامعل-
وعللا.علآومصدرهما:وكسرها-الحينبضم-

بعلة.أصابهأي:ةاللهوأعته

عليل،فهوئعتل،وصاحبهامرض،أي:واعتل،علالمرص،والعلة:

منعهثانيا،شغلأصارتالعلةتلككأنوجهه؟عنصاحبهيشغلحدثوهي

الاول.شغلهعن

الطعاممنل@ءالصبيئئعثلكماله،لقاهأي:تعليلأ.باليءوعئله
والتعلبل:أخرى،بعدمرةالئمرةوجنيسقي،بعدسقيئوالتعليل:اللبن،عن

الثيء:وعئلالمعلول،علىالحلةمنبهبشدلماوأيضأافيء،علةتبيبن
معللفهوبالدليل،وأثبتةعتهبين

بعدالثانيالربوهرالعل،منمأخرذةالغلالة@الخظابي:قال

ينتقلأي:صاحبتها،لعدتعلأنهاوفلكعقة،المرأةسميتومنهالأول،

خرى"ا،بعدإليهاالزوج

صحيحة:أصولئلائةعل:فيفارسابنوفكر

فيضعفوالئالث:يعرق،عانقوالثاني:تكرير،أوتكرارأحدها:إ

.@علل@مادةاللاولوالصحاعا،و)عل(،دة@الوميطاالمعجموالجن،1انظر.ا@@
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-

@لف@الد@لعللفي@لحامع

أعلويقال:نهل،بعدعللةويقالالئانيفالثربةوهوالحلل،فالأول:
عللا.إبلهمسربتإذاالقوم،

ثلأي:عالة.سومإلاإيانازيارتكماالمثل:فيالأعراليابنقال
لثربهاأقلكانالئرب،عليهاكررإذالانهاهذا،قيلإئماتعل.التيالإبل

عنصاحبهيثمغلحدثةالحلةالخليل:قاليعوق،العاتقني:

علل.وللدهرالدهرفاعتلهقال:اعاقه،أي:كذا،اعتلهويقال:وجهه،
علالأعرابي:ابنقالمعتل،وصاحبهاالمرض،الحلةو@لثالث:

"عليلفهويحل،المريض

هورابعأ،معنىلأالمحذثينعدوأجناسهاالعلة"كتاب:صاحبوزاد

الثاني.الأصلنحتيضمأنويمكنبه،والتلهيباليءالثاغل
لايقولون:ئعل،فهرعلةبهأنزلأعله:منمفعولاسموالفعل:

هوقادحةعلةفيهاكئشفتالذيوالحديثبعلة،أصابكلاأي:التم@أعثك

العلةبتلكمصابأثهظهرلأنهةمحل

اصطلاحفيالعلةلمعنىاللغريةالمعانيأقربأنيتضحوبهذا
اكتثفإذاالصحة،ظاهرهالذيالحديثلأنوذلكةالمرضهوالمحذئيق

بصحته.الحكممنيمنعذلكفانقادحصعلةفيهالنالد

@صطلاحا:العلةتعريف

خفيقيأسبابعنعبارةبقوله:الصلاحابنالحافظعرفها
فيماقادحة،غامضقع

الظاهرأنمعقادح،كاض،سببعنعبارةبقوله:إالنوويوعرفها
@ماالسلامة

)علل(.دةالعرساطدلسان(2))عل(@اثةاللغقهضايي@@عجميا(أ
1الحديشه:علمأنلادمعرفة(3) بتحقيقي.87
معالمطوعدالتقرسالكأ
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التنظيركيلقسم

ركنان:فللعلة

غامض.خفيسبب

كليهما.أوالقنأوالسندفيقادح

سرطيه.أحدفقدإذائعلأالحديقيكونولا

-

بعلة:المصابالحديثعلىيطلقالذيالاصطلاح

خاض
(1)

لاسمالصحيحالاسنعمالفيوئحدثين-قدامىالعلماء-
اشتقاقهيكونالمفعولاسمانوالحقيفةعلفأصابتهالذيللحديثالمفعول

وغيرها.الثلاثيماالأفعالمن

المبنيالمعلمنويثنق)مفعول(زنةعلىيكودالثلاثيالفحلفمن
فهووغلمحمود،فهوحمدنحو:فاعله،ئستململماأوللمجهرل

فيكونويخرهما،والخماسيالرباعيوهوالثلاثيغيرالفعلمن

قبلماوفتحمضمومة،ميماالمضارعةحرفإبدالمعمضارعهعلى@زن

معل،فهالمفعولواسميعل،مضارعهوزنرباعي،دعلأعلنحو:الاخر،

فعثل،منهالمفعولواسميعلل،مضارعهوزنآيضا،رباعيعتلوالفعل
مغتل.منهالحفعولواسميغتل،مضارعه@زنخماسي،اعتلوالفعل

تسميةالمعلول(-ف@التسميات،لهذهالعلماءاستعمالنسةوتنفاوت

المحتفين:فمنواللغويود،ناستعملهعلة-أصالتهالذيللحديث
ومنهم،وغيركم،لحاوارقطني،الدواعدي،بنوامذي،لترواري،لبخاا

بنوالمطرزي،والجوهري،واوقطربلقوطيقعاوابنلزخاج،االلغويين:

بقوله:أنكرهافقدالصلاحابنالصيغةهدهمنكريومنوغيرهم..هثام،

ير@لدالمتكلمأدإلىللأشرةبالمحسوسالمحقولتثيهمنومذاضأي:يا(
الناسأنعلىوتيماوهنا@ينانالشي،مظنةعيرفيالماضيالماءديكالخانض

.1/92الويخقهالالنكتعلىاتحيقوانظرالتعري@،هذافيمضطربون



ت
يالفعائد@لعللفي@لجلمعى

وقاللحنأهو"النووي:وقال@واللغةالعربيةأهلعندالمرذول

ألفينهأ:"فيالعراقي

معلولهمعللأولاتقلسنممرلمابعلة@رسم
(3)

معلو@هتقل:رولابقوله:الفيروز@بادينكرهو(

اللغةأهلبعضوحكايةلهتلحينهفيالنووفيالسيوطيئوتابع

اللغويئمنواحدغيرأنكرهقدشماولاضعيفأ،كونهعنلهمخرجيخرله،
وغيرهما.لحريري،واسيد@بنكا

بالتسميةعلىالعراقياعترضئم
يقالأنوالأحسن"فقال:"معلل"

بمعنى:اللغةأهليستعملهبلامينالذينف@ةمعلللاواحدةبلاممعل!"ةيه
فهوواحدة،بلاموأمابالطحام،الصبينعليلمنبمعونغلهبالنيءالهاه
أيضأ"الحديثأهلعبارةرفياللغة،أهلكلامفيالأكر

عليهما،الاعتراضكثراللتانهما)معلل(و)معلول(الصيغتان:وهاتان
)ئعل(.أفصحهافصحيحةالصغباقيأما

بينهما:والفرقالخاصوالمعنىالعامالمعنى
معفيان:للعلة

هو"بقوله:الصلاحابنإليهأشارالذيوهوخاص:معنىالأول:
السلامةظاهرهأنمعصحنهفينقدحعلةعلىفيهاظلعالذيالحديت

(2)

(3)

(6)

1الحليشه:علمأدلالسرلحة 8 شحفيقي.6
1/2الراوبشدرلصمعالمطبوعافقريسا. 51.

1/2رالتذكرقهالتبصرة@ثرح 7 تجحقيقي2
1/2الراوياتدريبةاانظر)م@)علل(.ماثة"المحيطالقاميمىا 51.
1والايصع:التقييد" 1/2والتدكرظالتبصرةدشرحفيوعارته1،7 ةشحقيقي73

الوفيقهالنكت9فيمقالفلك،علىابقاعيعقبرقد"المملةتسمةفيلرالأجود
4 9 9 / يحوزلائهف@كنلك،وليىما،جود:معللاستحسالفيأنيفمتجحقيقي:1 المملولا.منأجودأثاليئمرادأنعلىفيحملأعلأ،



لتنطيريالقسما
=

فيهاللجرحلي@أوجهمنالحديثيعللانماد"بقوله:والحاكممنها(

"مدخل...

احاديثأكثرلأنالعلل.باصمالنوعهذاالمتأخرينتخصيصولعلا

أثقهالأثهأوةالسخاويبهوصزحظاهرهركماالنوع،مذامنالعللكتب

تغييرلاوالتقييد،الحصرمننوعالمتأخرونإلهذبماولعلوأكمضها..

1العام.بالمعنىالمنهجفي
0 0

رجالإلىالموجهةالجروحعنخارجش@ءالعلةأنلنايتضحوبهذا

الصحة،ظاهرهاالتيالأحاديثهوإتماالاعلالميدانلأنوفلثالأسنادة

الجامعئقات،رجالهالذيالاسنادإلىفلكويتطرق"الصلاح:ابنيقول
الظاهراجثمنالصحةشروط

العلةخفاءفيهاشترطالمعلوعرفالصلاحابنبعدجاءمنوكل

بنمحمدالفيضوأبيوالسيوطيوالعراقيكالطيبيقادحة:وكونها

وغيرهم.فارسبنعليبنمحمد

مناعمهومابهاويريدالعلةيطلقالعلماءبعضنجدفلكمعلكننا

هوإنماالاستعمالدوهذاالظاهرة:وغيرالظاهرةالعلةفيهايدخلحيثذلك؟

العللعلمحازفماوالاالعام،بمعناهاللفظواستعمالفقط،التوسعبابمن
نجفاءإلاالحديث،علومسائردونوالتبجيلبالتقديموحظيالشهرة،هذه

ودقتها@فيهايبحثالتيالعلل
(9)

المعنىأي:ثالعلةمعنييمنالثانيوهو

1الحديشه:علمأللامعرفة" بتحقيقي.87
1الحديشا.علرم@معرفة 1 حرم.ابنط(270)وعفالملية،@2

.11الترجحا:وقراننالحلللقواعد

1الحليشه.علمأنلامعرمةإ شحيقي.87
7لالخلا@ه 0

1/2والندكرقاالنبصرةلئرح 7 تحقيقي.4
2قدرس@1/ا، 4لأعوال@:اامر(8).52 8

.21وأنجاسها،:لالملة



-

ئديللف@ا@لعللالجامعفي

علىالعلةاسميطلققدأتهاعلمسميقول:الصلاحابنالحافظفهذاالعام.
حالمنلهالمخرجةالحديث،فيالقادحةالأسبابباقيمنفكرناهماغير

العلةلفظمقتضىهوماعلىبهالعملمنالمانعةالضعف،حالإلىالصحة

بالكذبالجرحمنالكثيرالحديثعللكتفيتجدولذلكثالأصلفي
النسخالترمذيوسمىالجرح،أنلامنفلكونحوالحفظ،وسرءوالغفلة،

(1)علة
بقادحليىماعلىالعلةاسمأطلقبعضهمإنثمالحدبث،عللمن

الئقةأسندهالذيالحديطأرسلمنإرسالنحوالخلات،وجوهمن

الضابطإ

تعريفمنحققهماأنبذلك@مراثهفقال:حجرابنالحافظوعف
المصنفحققهمابينالتوفيقوطريقيخالفه،ماكلامهمفييقعقدالمعلول،

أنمنهيلزملاحديث،علىاطلقإذاالحلةاسمأنكلامهمفييقعماوبين

أعموالعلةخفية،قادحةعلتهماالمحلولبذاصطلاحأ.معلولأالحديثيسمى
"واضحةأوخفيةقادحة،غيرأوقادحةتكونأنمن

هوقادحةخفيةبكونهاالعلةتقييدأنعلىيدلماالصنعانيفكروقد
سيأتيئهف@والاللعلة،أغلبيالتعريفهذاوكأن"قال:حيثأغلبي،قدعنده
غامضقهولاخفيةغيرظاهرةبأشياءيعللونأنهم

المعنىأماالأولين،علمهوالعامالمعنىأنالمعنيينبينوالفرق
وشددواالمتأخرون،فيهصنفالذيهوفالأخيرالمتأخرين،علمفهوالخاص

الحام.المعنىعكىعلىفيهبرزمنوقلةودقتمعوأهميتهصعوبتهعلى

(2)

(3)

(1ال@حديثانظرعلله.فيصنيحهمنفلكئحلمكماحاتمأبيالنوكذلك
علةالنخأنأرادإنالترمنيأنولمحلكالاطلاق،هذاالعراقييرتضولم(246)و

أوالحديطصحةفيتقدحعلةأئهأرادبأأماضرل،صحيحكلامفهوالعمل،في
صجحةكنيرةأحا@بتالصحيحكبفيلأنمفبول،عردذلكنقله،صحةفي

"ا@ظرنوخة.
1/2واقدكرقهالتصصرةعرح 8 بتحقيقي.9

1الحلبشا.علمألهلمعرمة" 91 9 بنحقيفي.1
77حجر،ابن@كت@ 1 / صتحقيقي.هكل@و.2

.2/27الألكارالنرضح



التنض@يريالقسم
=

فيالحديثبخلافالسلامقعفيهلثرطلاالعامالمعنىفيوالحديث
ابنقالقادح،علىالتفتيئىبعدويظلعالسلاتفيهفيثترطالخاص،المعنى

مردود"كللحلالمعلولأنزعم،منعلىردهذاحجر:

حجر:ابنيقولالخاص،المعنىفيخفيأالقاثحهذايكونوأن

أنثترطشلاالعامالمحنىخلافعلىخفيقهقادحةعلتهماالمعلول"

اسمأطلقبعضهمإن"الصلاح:ابنقالخفيته،أوالقدحظاهرةالعلةتكون
"بفادحليىماعلىالعلة

يتسملإنماللعلة،الخاصالاصطلاحيالمعنىأنإلىالاشارةوتجدر
بروايةتختصوهذهمنها.السلامةالظاهريكونالتيالخفيةالقادحةالعلة

أكانسواءعمومأ،بالروايةتتعلقفمانهاالأعمبالمعنىالعلةأماالثقات.

ومنبالمتن،أمبالإسنادالوهمأكانكذلكوسواءضعيفأ،أمثقةالراوي

روايةفيالخطأمنغموضأأشدالئقةروايةفيالخطأأنالملاحظ:

منفالقلبطارئ-والخطأالصواب-الثقةروايةفيالأصللأنالضعيف.

فالقلبالضعيف،روايةكذلكوليستالثقة،روايةإلىمطمثنالأساسحيث

طارئ-والصواببالخطأ-عليهاالحكمفالأصلإليها،أساصأمطمئنغير

أننلثةالسهلبالأمرلي@الضعيفروايةفيالخطأمعرفةلآف@ذلكومع

الئقات،بروايةومقارنتهاروايتهمتابحةإلىيخاجأساسأبالضعفعليهالحكم

لمداذاةدرجاتالضعفنف@وأيضأبضعفه.خكملهم،مخالفتهكثرتنف@
خطألأنأحاديثه.بعضمنالاستفاثةفبالإمكانالراوي،فيشديدأيكن

ويعرتيضعفصومايصحماأحاديثهمنفمانلذلدةبهمقطوعكيرالضحيف

والموازنة.بالبحثوالصوابالخطأ

العلةلفظإطلاقيجدوالعللوالتخريجالثروحكتبفيينظرومن

2/7حجر!ابنل@كت(1) 1 بتحقيتيم@5ر:0

1حجرابنال@كت(2) / بتحقيتهط.و:277735
1الحديشه:علمأنلادمعرفة(3) 9 بتحقيقي.1



-

يللف@الد@لعللفي@لجامع

قمتوقدظاهر،جرحفيهاالنيالأحاديتمنكثبرعلىوالمعلوالمعلول

ذكرمصنفهأنغيرالنفععظيمكتابوهوحاتم-أبيابنعللكتابباستقراء
يظنكماالخفيةبالعللخاصغيرفهووالجلية،الخفيةالعللفيه

(1)
ء

يزيدالعد@كثبرةفوجدناالظاهر،بالجرحأعلتالتيالأحاديتإلىوأشرت

وعرينسبعةبالانقطاعأعلفقدحديثأ،وأربحينوسبعةمئتينعلىمجموعها

(214)و(164)و(132)و(108)و(74)و(24)لأحاديط:امنهاحديثأ،

.(1371)و(1259)و(590)و(753)و(622)و(594)و

(53)و(50)منها:حديئاوأربعينوثلائةمالةالراويبضعفوأعل

(565)و(421)و(309)و(250)و(208)و(176)و(151)و(001)و

(1241)و(1561)و(0531)و)هثا(و(854)و(727)و(641)و(609)و

و

(345)و(180)ولالم@منها:حديئاوستينثمانيةبالجهالة

(1579)و(1484)و(1311)و(1152)و(1070)و(701)و(441)و

01)و(6891)و .(1512)و(9661)و(1829)و(76

.(2220)و(27لاهما:حديثبنبالاختلاطوأعل

(2275)و(2255)و(21الاهي:أحا@يثاربعةبالتدلي@واعل

و

الجرحعلىالعلةإطلاقالحلمجهابذةمنكثيركلامفينجد
3/8للزيلعيالرايقانصب"فيكماالظاهر 2و5 3 9 2و3/ 87 وك@3853/

3/4و3/037و 3 .4/47و1

2والمعاد@1/771دلزادفيكماالقيمابنكلاموفي 44.

بالعلةالأحالمحيثبحضإعلالحجرابنالحافظكلامفيوقعوكذلك

ودمسندوالجلية،الخثيةالعللأنلاجميعميهدكر"الدارقط@يعلل"كتابرشله(1)

فيالحلةومفهومالحام،معنامابالعلةيرطلأئهالجلية.القادحةالعللفيمهمالبرارا
للعلةالعامالمعنىنجلالكتبمذهأكنر



التنطيريالقسم
=

بضعفووبالجهالة،الظاهر،لارسالوباالظامر،لانقطاعبالاعلالكاالظامرة

1الحبيرأالتلخيص@فيكماالرواة.. 1 7 / 1وا/(1)1 2 وا/951(3)9
1وا/(01) 6 1وا/(13)4 2/4و1/83"الباريفتحو")22(،73 6،4

1/6السلام!سبلوانظر:ا 7و9 .7وه2

فيالعلةتقييدعدقدالصنعانيأنإلىسبق-فيماأشرت-وقد
حجر:ابنالحافظقالوقدأغلبيأ..تيدأتادحةخفيةبكونهاالتعريف

علةالإسنادفيوالانقطاعالخبر،فيعلةالراويفيالضعفلأن

فيعلةالراويحالوجهالةالخبر،فيعلةالمدل@وعنعنةالخبر،في
علىتنبهتقدجميلهاشمالدكتورالعلآمةأستاذيمعحوارونيالخبر(

الحديثخلوأنبوصفهاالعلةعلىتكلمواإناالمحدثينأنوهو:اخر،أمر

الحالةهذهفينهمف@الصحيح،الحديثلتعريفمنهبدلاقيدأيعدمنها

الخفيالسببوهرالخاص،الاصطلاحيالمحنىبهاويريدونالعلةيطلقون
يطلقرنالحالةهذهفيتهمف@عام،بكلالحديثنقدفيتكلموااذادالقادح،
سواءبه،الحديثيعلالذيالسببأي:ةالعامالمعنىبهاويريدونالعلة

قادح.يخرأمقادحاظاهرا،أمخفيأأكان
بالمعنىفهوالمنقطعمنها:المحدئين،عندنظائرلهترجدوهذا

علىلامرضعمنأكثرأوموضعفيانقطاعإسناثهفيحصلماالخاص:
لتواا

فيريدون:عامأاستعمالأأيضأالمحدثونيستعملهنفسهالمصطلح

فيشمل:السند،فيموضعأيفيانقطاع،فيهحصلماكل

السند.أولفيانقطعيخهحصلالذيوهو:(3)المعلق

السند.آحرفيانقطاعفيهحصلالذيوهو:(4)والرسل

4ححراابن@هكت(1) 0 7 / 2و.1 0 بتحقيقي.3
1الحديخد.علمأنلادمعرلةانظر.(2) 3 بتحقيقي.بعدماوما2
9الحديسا:علمأنلا@ممرفةانظر.(3) تحقيقي.2
1الحديشا:علمأنلادمعرفةانظر:)ممأ 2 بتحقيقي.6



-

يللفعالد@لعلل@لجامعفي

فأكثرباثنينالسند،أئناءفيانقطاعفيهحصلالذيوهو:(1)والمعضل

على

فكرناهالذيالخاصبالمعنىالمنقطعأيضأ

فيخاصأاستعمالأالمحتغونيستعملهالمنقطعمصطلحأننرىوهكذا

انقطاعفيهحصلماكلفيعامأاستعمالأوششعملونهالاصطلاحي،المنقطع
مذاوعلىوالمعضل.والمرسل،والمعلق،لاصطلاحي،االمسقطعفيثممل

الاصطلاحيبالمعنىيستعملونهفهمةالعلةلمصطلحاستحمالهمجرىالمنوال
ويريدونعامأ،استعمالأويستعملونهالقاثح،الخفيالسببوهو:الخاص،

والعلةالاصطلاحي،بالمعنىالعلةفيشملبم@الحديثيعلماكلبه:

القادحة.غيروالعلةالظاهرة،

العلل:علمتعربف
فهمأصحابهواماوأدقها،الحديثعلمأنلاأجلوهوبرأسه،علمهو
الأسباببهايمثفقواعدفهيأدواتهوأماوالإتقان،الحفظفيالفنجهابذة
حتىورفضه،الحديثقبولفيالفصلالقولصاحبوهوالقادحة.الخفية

علوملسائرالمتقنونإلافيهبتكلمولانقده،منالحفاظكباريسلملاإته
الطويلة.العمليةوالتجربةالتمرسواساسهالحديط،

العلل:علمأهمية
منيعدالحديثعللعلمفماننفعصبمدىيثرتعلمكلكانإفا

الحديث،علمأنلاأجلمننوعفهونفعا،أكثرهامنلأثهالعلوم.أشرف

"الحديثعلمأنلاأجلالعللمعرفةالخطيب:إقالفنونماأهمسوفن

1الحديشهعلمأنلادمعرفةالطر:(1) 3 @تحقيقي5
2التلوي@هانطر.إ(2) 0 7 / لما.ةالحديش@مصطلحفيالميقولةشرحر@لعدما،وسا1

وصستمملونهالسديرالقطعكلفيعامأاستعمالأيتحملرلهالمرسلوكدلك
يالنبييلىايابعيأضاتمابهخاعأ@ريدوناسعصالأ

.(1908)تجيلالراومحهلأخلاقالجامع@(3)



التنطيريالضسم
=

معرفةنحقبقالعلرمأنلاأهمومن"قال:حيثالنرويالإماماللهصرحم

وضعيفها،وحسنهاصحيحهامتونها:معرفةأعني:النبويالصالأحاثيث

وعريزها،وغريبهاومشهورهاومقلوبها،وفغصلها،ومنقطعهاومرسلهامتصلها

وموضوعهاومعللهاومنكرها،وشاف@امعروفهاوأفراث@ا،لمح@اوآحاومتواترها

1ومشوخهاوناسخهاومذرجها
0 0 0

لأنهعمومأةالريفالنبريبالحديثاهتمواقدالحدبثفعلماء

الأحاديثعللببياناهتمواوقدالكريم،القرانبعدالئانيالتئريعيالمصدر

منستالنبيكلاميدرفالعللبمعرفةلأنالخصوص.حيثمنالنبوية

بناللهلعبدقيلخطئه،منوصوابهضعيفه،منالحديثوصحيحنحيره،

الجهابدظالهاتعث@قال:إاالمصنوعة؟الأحاثيثهذه:(2)المبارك

الاا@لومهذها@لمنيثالمح@عللمحرتأن9الحاكم:ذكروقد
،4(

والجرحوالسقيم،الصحيحغيربرأسهعلموهوالحديث،عللالمعرفةوقال.
لمالتعديلوا

علىبواكيرهابتدأتالذيالحديتيالنقدمرحلةمنممتدالعللوعلم

الصديغبكرأبركانحيثاجمعين،عليهماللهرضوانالصحابةكبارأيدي

يحتاطانط@الفاروقوعمر
(6)

علىالشهادةويطلبانالأخبار،قبولفي

6مسلملصحيحنرحهممدت /1.

يخهجمحتمجامدحوادعالم،لقيهتبت،تقةالمروربالباركبناللهعدمو

(3570)النقريبه"الجرعفات

حاأبيابنآحرجه.
1/3والعديىادالجرحلي3 1 فيعديوابن)المقدمقأ،1

1/1الالكامل 4الموضوعاش@1/1مقدمةفيالحوريابنوفكره9،2 ا@و.@6

لسل@ا0ضحاأط.(22)وعف

1ةالحديهعلوممعرفة@ 1 حزمابن@(289)وعقبالحلميةط.9

1الحدنجط.علرم@معرفة 1 حزم.ابنط.(27")رتجيلالعلصيةط.2

لسصطفى"الاسلاميالريعفيو@انتهادالسنةانظر:الصحالفاحتيلطفي

روىفقدأجالأ،الراوييتحلف@هطالبابيلنعليوكاد7،5السباعي:

2مسندهيرأحمدالإمام / -@اللهرمولمنسمحتبناكنت"ةتالعلي،عن1



-

ئدلمعا@العلل@معفيلجاا

اهتمئمالبوي،الحديثفيوالوهمالخطأتمييزأجلمنأحياناثالحديث
خطأ.منهاليىضيءالمطهرةالشةإلىيسبلنلابعدةمنلهالعلماء

الصواب،منالخطألبيانكالميزانفهوخاصة،مزيةلهالعللفعلم

يزالولاوحديثا،قديمأالعلماهلبهاعتنىوقدالمعوج،منوالصحيح

الألمةأولئكلنا@ؤنهاالتيالعظيمةالثروةتلكموينثرونيحققونالباحثون

حاتم،أبيوابنوالترمذ@،والبخاري،وأحمد،المدينع،بنكعليالعظام
وغيرهمرقطني،لداوا

التعليل9فالفنهذالأهميةإلاذلكوما
إلابهيقوملاخفي،أمر(2)

وخفاياها"طرقهعلىلهماطلاعلاالذينالفقهاءدونالحديثأئمةنقاد

والبحثالعللمعرفةبأنيصزحالعلماءجهابذةبعضنجدأيضأولأهميته

بنالرحمنعبديقولتمحبص،ولاسبرثونالروابةمجردعلىمقدمعنها،

لي@حديئاأكتبأنمنإليئأحبعندي،هوحديثعلةأعرفلأن"مهدي:
@عندي

منإلايدركهفلاغموضأ،العلومأسدمنائهأهميةالعلمهذاويزيد

النظر،دفيقالفهم،ثاقبالذهن،حادذلثمعوكانالرواية،سعةززق

ئعرفاتمادففط،بروايتهيعرتلاالصحيحإن"الحاكم:قالالمران،واسع
منأكثرعودالحلممنالنوعلهذاولي@السماع،وكثرةوالحفظبالفهم

مثلؤجدفإفاالحديث،علةمنيخفىماليظهروالمعرفتعالفهمأهلمذاكرة

ابنالحافظقالاستحلمتط،غيريعه@ولمصشاءصمااللهنفعيحديثا=
2التهذيبههتهدب@فيححر 6 7 /1-2 الإسناله.جدحديتناال@:68

ي@المصنماتمنسيأتيماا@طر(1)

5الرفيف@النكتفيالقم@يقال(2) 0 3 / الإعلا@هصراله:"بتحقيقي.1
7ححرااسد@كت(3) 1 4 / تحققيلملاوة2
387حاتمأليلالنالحديثهاعلل"لك@ / فيالحاكمنقلهوقد)ال@قدمقأ؟الحيدط.1

1الحديظ:علوم@معرفة 1 فيرجبوابنحزم،ابرط.(270)والحلميةط.2
1"العللثرحا 9 9 / 4وا/عر.@1 7 همام.@0



لتنضليريالقسما
-

البخاريالإمامينكتابيفيمخرجةغيرالصحيحةبالأسانيدالأحاثيثهذه

بهالمعرفةأهلومذاكرةعلته،عنالتنقيرالحديطصا@لزمر@،ومسلم

لتظهرعتته!
سمعتقال:أتهسميع،بنإبراهيمب@محمودعنحاتمأبيابنونفل

صالحبنأحمد
(2)

نف@والثه،الذهبمحرفةبمنزلةالحديثالمعرفةيقول:

إنقلت:كيفله:قيلإذاحجةفيهللبصيرولي@أهله،يعرفهإنماالجوهر
الردصثاأوالجيدةيعني!3بائنهذا

(3)
العللفنفيالعارفينوجودفإنلذا

وعزنمعالعللعلمفرففكرنا..وقد9رجب:ابنقالعزيز،العلماءبين

قالوقدالحديث،واهلالحفاظبينمنيسيرةأفرادبهالمتحققينأهلهوأن

منيسيرأنفراالأخبارهذهبمعرفةاللهخصإنماالحافظ:مندهبناللهعدأبو

الحدبثإعلميذعيمنفي

وأ@تها،الحديثعلومأنلاأغمضمنلأوهوحجر:ابنالحافظوقال
تامةومعرفةواسعأ،وحفظأثاقبأ،فهماتعالىاللهرزقهمنإلالهيقومولا

قليلإلافيهيتكلملمولهذاوالمتون،بالأسانيدقويةوملكةالرواة،لمراتب

والبخاري،حبل،وأحمدسالمديخى،بنكعليالأن:هذاأهلمن
1والدارقطنيزرعضوأبيحاتم،وأبيشيبفابنويعقوب

0 0 0

يقولولا..ولالثانيهاولاوهلةلأولالعلةكثفيلزموليس

النظربعدإلاعبهايوقففلاعلته،تخفىماالأحادبثفمن"الخ@:

قال:المديني،بنعليعنوأسندالبعيد"الزمنومضيئالئديد،

6-59الحديثههعلومدمعرفة(1) حرم.ابنط.أ("3)وعقبالحلميةط.0
التهدس@1/94،التهذبحاففثقةالطريبابنا@معروتحعفرأبوومو(2)

(48)تقريبهولا

38حاتمأليلاسالحدل@دكللل(3) 9 /1-3 9 طربفهومن)المفدصقأ،الحندط0
(1787)الراويالأخلاقالجامع1فيالخطيبأخرحه:

3ك@-ا/الرسدى@علل@ن@حل@( 3ك@-وا/9عرط.4 4 ممام.ط.0
7انظرا:لنزمة(5) 2

(17)مهعقبالراويلأخلا@@الجاسع(6)



=

الربما
سنقهأربعينبعدحديثعلةأثوكت(1)

يالععائد@لعللفي@لجامع

كالدارقطني،منه،أعلمهومنعلىخفيماالعالميكشفربمابل
وابنالقطان،بنالحسنوأبيالدمشقي،مسعودوأبيالجياني،عليوأبي

تعقبوافقدالأن،هذاأئمةمنوغيرهمحجر،وابنالقيم،وابنتيحية،

فيالكعبوعلوبلوالإتقان،الحفظفيهمامنوهماومسلمأ-البخاري
قدأوعللهاوبينواصحبحيهماأحالمحيثمنكثيرفيعينه-العللعلم

عنابنهسألهحينالرازيحاتملأبيحصلكمانفسه،هوقالهمايخالف

لوأصح،اللهعبد9تال:مسعود؟ابنعنأمجابرعنأموصائدابنحديث
أدركقدنضرةأبالأنقال:كان؟كيفقلت:متصلا.كانجابر،عنكان

مرةأبيوسألتالموت.قديممسعودوابنمسعود،ابنيدركولمجابرأ،

عنيقولون:وغيرهما،ومعتمرالقطانيحيىفقال:الحديث.هذاعنأخرى

بالصوابإأشبهوهو@،النبيئعنجابر،عننضرفأبيعنالتيمي،

نفسهوفيعلنه،لخفاءماةحدبثفيالناقديتوقفوقد
للقبولحجج

ففي@إلاغالبأ،بهايعئريعني:"السخاوي:قالحجة،لهلي@ولكنوالرد
المعللعبارةتفصروقد@حجر:ابنوقال"وللدفعللقبولحججنفسه

احتصاصهاوأزالتالحر،فكفتهاصالزاتدفلما(عليهادخلتب(ل@ميرلما.
نلبلا،وللتقليلكنبراللنكثبررنردالمعلبة،الحملةعلىدخولهاولكربالأسما-

ا،ولا/اللبيبهسغنيانظر:ثاتسا.التكتجرولادائصا،التقليلمعاهافلي@

3ةالنحولقاالراردوالسحم 12.

.@1789@عقصالراومح@لأخلاق@الجامع

1الفتاوى"دمجموعفيتيميةابنالاسحمضيخقالالمعنىهذاوفي 83 / دولهنا1
منقرلعلىراححايهقولهيكونصححهمماالخاريعلىأنكرماجمهرركاد

وكانحرجها،مماأحاثيثعدةفيئوخفل@الححبمبنسدمبخلافلرعص
1نازعهسمعفهاالصواب .83وأخاصهاا:الحلة"وانظر..00

.(2754)حاتمأليلابنالحديثاعلل"

2ال@عيشهالقح 5 5 / 6و1 7 / ومراللرفعإ،الملسية.ط.فىوجاءالخضير،ط.2 حطا.



التنطيريالقسم
=

علىالروايتينإحدىترجيحمننفسهفياستقربمايفصحفلامنهم،

سواعهالصيرفينقدفيكماالأخرى،

لارتباطهالحديشه.@كللالعلمهذاأهميةتتينالعرضهذامن

السلامةوباطنهظاهرهالذيالصحيحلينالفيصلولأتهأولأثالنبويبالحديث

وغيره.

الأحاثيتفمنخفيفعلةكلولاالسلامة،ظاهرهاالأحاثيتكل
منولشتألصق،الضعيفبحديثالأوصافوهذهجليفظاهرةعلتهاما

علىالعلةأطلققدالعلماءبعضوجدناذلدومعشيء،فيالعللعلم

التوسع.بابمنالعامبمعناهاللفظواستعمالوالجلي،منهاالخفي
سوىيكونلاوهذاالعلة،ركنافيهاجتمعمافهوالمعلالحديثأما

علىالناقدلهيتصدىبينخطؤهالضعيفحديطلأنالئقات،أحاديثفي

بمفاهوميدانهالعللعلمموضوعفهيالنفاتأحاثيتأمامعلومقعقواعدوفق

القاد.جهابذةإلالهايتصد@ولاالدقيق،

فيالثقةيواكبلأتهةوالتحديعالجرحمنأوسعالنقدمنالنوعوهذا
نسي؟ومتىضبط؟وقىسيوخممامنشيخكلعنوأحا@يثهوترحاله،حله

)2(؟أتىوكيفتحمل؟وكيف

نمحيصعلىويعملالثقات،الرواةأوهامعنببحثالعللعلمإذن

الخطأمنيسلملي@ي@خطأ،منيعتريهاماوك@وتمييزها،أحاثيئهم

أحد.

العلل؟علمإلىحاجةاليومبناهلنفسصيطرحسؤالوهنا

لاإليهالحاجةأنأدركواالعلم،بهذاالمتأخرينضعفالناسرأىلما

7حجرأابنل@كت(1) 1 1 / بنحقيقي.ما5و:2
همام.ط.2يه1التر@ذصهعللشرحمقلصةانطر:(2)



-

@للغالائدالعلل@لجامعفي

غلبةوالاجتهادعلىمبيللأحاثيثالأئمةإعلالأنسيمالافائمة،زالت

اجبومننف@وكذلكغلقهلأحديحللاالاجتهادوبابالظن،

الأحاديث،إعلالاتفيمرا@صموبيانالمتقدمينكلامشرحالمتأخرين
الاختلات.عندوالترجيح

الرئيسةالحديثعللعلمونمرةثمرة،سوفهعلىاسنوىإفاعلم
علىيدخلقدماوتمييزللدين،ونصيحةلها،صيانةحفظهاففيالسة،حفظ
تقوىوبهافيها،الدخيلوبيانيعتريهم،ماوكثفوالوهمالخطأمنرواتها

العللمنلراعتاثالسلبمةالأحاديث
تا

الذيالنقدمرحلةمنالعلملهذاالحقيقيةالبدايةجعل
أولفهموعليوعمربكركأبيالصحابةكبارأيديعلىبواكيرهابتدات

الأخبار.فيالنقلعنوبحثواالرواجمعفيالرجالعنفتشمن
بنكسعيدالروايات،وتمييزالأخبارنقدالصحابةعنالتابعونتلقىئم

النقد،إلىالحاجةازداث@العصرهذاوفيسيرين،وابنوالشعبي،جبير،

الفتن،كنرتفقدونمييزها،المروياتنقدإلىدعتهمأمورطرأتحبث
وكنروالخوارج،التشبعكبدعةوالمحدئاتالبدعوظهرتالفرق،وتحددت

لانار،احملةأعداد@زادتدائرتهم،واتسعتالحدبث،بعلمالمشتغلون
يحسن،لاومنيحسنمنذلكفيفدخلوالطلب..للرحلةونشطوا
مئاربهموتعددتالروافأغراضواختلفت

البدعفانتشرتخطرأ،السالفةالأمورزادتالتابعينتابعيعصروفي

(2)

(3)

9الحليشاعلومالتحريرانظر / مملأ.2

1افابشه:الخبر@ةا@ظر @وأنجاسا".العلةو"2،5

له@.-83الإسحميإ:اقريعفيرمكانتهاالةانظر@

.27-26"وأحناسها!@العلةانطر.



التنطيريالقسم
=

الومميبقولمرجالها،وكثرلأسانيداوطالتموجوث@ا،وكثرمتزايد،بئمكل
والكتب.المصنفاتفيدخلبلوالضبط،الحفظعلىمقتصرأ

وتعاظمارتقاؤه،تسارعالمنهجهذاأنإلىالباحثينبعضون@ب
سنةالمتولىسيرينبنمحمدبينحصرهاقصيرفزمنيةفترةفيازثماره

سنة(120)خلالفيأ@:هأ233)سنةالمتوفىمعينبنويحيىاهأا.)

إلىوصلتحتىالأسانيدأعدادفيهاتضاعفتالفترةهذهأنزاعماتقريبا،
ا

الأئمة.بهعنيماأولالعلمهذاكانالتدوينعصردخل

بدأوأنهالعلل،علمشأةعنمجملأتصورألناتعطيالمؤلفاتوهذه

نثأتهقدممنالرغموعلىالحديط،علومبقيةمعمقارنةجدأمبكرعصرفي

الجابوضعفالاهتمامبقلةقوبلفقد

وأئمته:مؤسسوه

وتوالتالحلل،علمصرحبناءفيبعدهممنوالتابعونالصحابةأسهم

قبلعلينامزوقدبجنابه،يمتهانلاعلمأغداحتىبحضأبعضهاترصالثبنات
نقدفيبالكلاماشتهرمنأوللأتهسبرين.بنبمحمدبدأالعللعلمأن

الأحا@يثنقدفياشياءتلامذتهعلىيمليكانالذيبالزهريمر@رأالحديط،
شحبةالباحثينآحدجعلوقدالحجاج،بنشعبةعداستقرحتىو)علالها.

والنمولبالدقةينكلملمقبلهأحدألأنةالعلملهداالحقيقيالمؤس@هو

صناعةآصبحالحديثولأنشعبة.بهماتكلماللذين
وهويدبعلىوفنأ(2"

1الحدبشاعللأصرلليجرةص@لمحاتالظر:(1) رقراننالعللودقواعد92،0

"وأنجامهالحلةودا3،2-031الترجحا
026-29.

لعلمالدهيالعصرليؤجدقديم،مصطلحالحديتصاعة"المصطلحهنا@ن(2)
اعلمة(102)الت@يبراكتابهلحيمسلمقالففداتالت،اقردسمففىأياسل،
لأملمي@تماوالسقبم،الصحيحمنأشابهوسرفةالحدل@صناعةأناللهرحمك
1غيرمم.ثرنلهاالحارفونالاس؟لرواياتالحقا@لأئهمحاصة،الحديث 00.

الاصطحح.منااستحمالليالأترال@عر@يجدجادابنكتيطالعومنتلت.



-

يالعمائد@لعللفي@لجامع

المحذئينأمرعنفث@منأول

الحديثغرتماشعبةلولا9الثافعي:قالبعد@جاءمنلهوقدين@د

"بالعراق
(2)

والتعديل،الجرحفيالكلاموشعمنأولدوهوةرجبابنوقال
الأنهذاوالمةالعلل،علمدقائقعنونفبوانقطاعها،الأسانيدواتصال

عنبالعراقفئ@منأولد@والسمعاني:وقال"العلمهذافيلهتغبعده

المحدغينإأمر
اه@60)صنةالمتوفىالحجاجلنشعبةبسطامأبوهوهذا(4)

يديه.علىإناهيكونأنالعلللعلموحق

صتفمنأوائلمنوهوالقطان،سعيدبنيحيىسعبةعنأخذوقد

مهديبنالرحمنعبدأيضأعهوأخذرجبابنذكركماالعللفيكتابأ

العلل،علمتناهىوإلهمعينبنيحيىأخذوعنهماالفن،هذارجالمنوهو
المدينيبنوعلي@الأنلهذااللهخلقهرجلهناها"أحمد:قالوفيه
الناسفيعلمأالمدين@بنعليكان"حاتم:أبوعهقالالذيالبخاريشيخ
البخاريبعدهمجاءثمحنبل،بنوأحمدوالعللإالحديتمحرفةفي

احاثيثفيخفيةعللعناللثامأماطالذيومسلمعلله،فيالحديثطبيب
البابهذافيعظيمةقاعدةقررالذيثاودوأبوالتمييز"،كتابهإفيالثقات
لأته"بقوله:علتهبيانعنوشسكتالمعلول،الحديثيخرتيقدأتهمغزاها

علملأنثالباب...هذامنكانماكللهميكشفأنالعامةعلىضرر
أبيمعار@لمهذات@لتمالذيزرىةوابو@هذا@منلعنيقصرالعامة

1/3@الترمديعللشرحمقممةوإالأنساس@2/301،تهدبفياللبا@@الظر.(1) 0

3وأنجاسهااولالحلةهمام،ط.

.(1522)الراوى@لأحلاقالجاء@(2)

1الترمدياعللدثرح(3) 7 2 / مصام.مكاط.وا/عرط.1
3/3لمجالأساا)كأ@ 1 لحقك@ه.)ا8

5الترمذي،عللدشرحانظرة(5) / 28 8وعر.@0 9 2 / العلوموساءمحام،ط.2
2/1له@والحكم، 5و.العراقية@33 79-5 8 بخر.ابن@0

2المعرمقا:شقدمة(7)الغر@.ط.2ملا/16بنداثهتاريح@للا( 64.

"عتهأملبل@ثاودأبيلرسالةلم@

5



لتنطيريالقسما
=

جماعةوتلامممصنفه،فيحاتمأبيبنالرحمنعبدعلمهماوجمعحانم،

برعصبعدهميأتولموالدارقطنيعدي،وابنوالعقيلي،النسائي،منهم

فيه

مإ

بلهذايفهممنقلداقدبعد@:جاءفيمنقولتهقالالجوزيابنواخال

منالحقةهدهخلالوتمامهالحلمهذاتأسيسعنقولهيمكنما

جهود"كتابمنوأفدتمسر@فيجعلتهمفقدالعلمهذاأئمةوأماالزمن،

وهمبهجاءماعلىوزدتالصياحعليللدكتورالمحدثي@،

اهأ.ا.)سيرينبنمحمد

سأ.ا24)لزهريا

هأ.ا31)السختيانيايوب

اهأ.60)الحجاجبنشعبة

اهه.98)مهديبنالرحمنعبد

اهأ.9لهالقطانسعيدبنيحى

يلااهأ.عييةبنشيان

2ياالافعي هأ.0

هأ.210)الخزاعيسلمةبنمنصورسلمةأبو

هأ.224)سلامبنالقاسمعبيدأبو

هأ.233)معينبنيحيى

هأ.234)المدين@اللهعبدبنعلي

هأ.234)نميربناللهعبدبنمحمد

@أ.238)راهويهبنإسحاق

1/1لمرضرعق@اا"(1) 0 لفكر.ا0@2

سسايعمبىصراحقهفلك،صححتوتدالأخطاه،بحضفيالصيعأخيناوقعوقد(2)

والتقدير.الكرمنيدلهفيهوقع



=
@للف@ائدفى@لعلل@لجامع

هأ.241)حنبلبنأحمد

هأ.242)البغداثيعماربناللهعدبنمحمدجعفرابو

هه.245))دحيهأبيحرتإبراهيمبنالرحمنعد

ومئتين(.وأربينبضع)سنةجنيدببنالحسنبنأحمد

وفاته(.سنةعلىاقفالمالجرجانيحميدبنأحمدزرعةأبو

هما.ل@42المصريصالحبناحمد

هه.249)الفلاسعليبنعمرو

هأ.253)الدارميسعيدبنأحمدجحفرأبو

@أ.255)لدارميا

@أ.256)ريلبخاا

هأ.2هل@الذهلييحىبنمحمد

@ه.260)ئزتنبنإبراهيمبنيحى

هأ.261)الحجبمبنمسلم

@أ.261)المروزيعليأبو

هأ.262)السدوسيسيبةبنيعقوب

.(@264)الرازيزرعةابو

@أ.267))سقويه(بيعرتمسعودبناللهعبدبنإسماعيل

@ه.273)الأثرمبكرأبو

.(@275)ودداأبو

ه@.276)مخلدبنبقي

@أ.277)الرازيحاتمأبو

@أ.279)لترمذيا

@أ.279)خيثمةأبيابن

هأ.280)الدارميسعيدبنعثمان



لتنض@يرياالقسم
=

هأ.280)البرتيالحباسأبو

هأ.281)الدمشقيزرعةأبو

هأ.281)الهمذانيالحسينبنإبراهيم

هأ.282)القاضيإسماعيل

صا.285)الحربيإسحاقأبو

@أ.287)عاصمأبيابن

هأ.287)القرطبيوضحاحبنمحمد

ه@.287)أبرول()ابنبيعرفنصربنإبراهيم

هأ.290)حنبلبنأحمدبناللهعبد

هأ.291)الخنيدبنالحسينبنعلي

@ه.292)رلبزاا

2لىالحمالهارونبنموسىعمرانابو هأ.9

هأ.295)البلخيمحمدب@اللهعبدعليألو

هأ.295)طابأبيبنإبراهيم

وفاتم@.سنةعلىأقفالمالكنانيإبراهيمبنمحمداللهعبدآبو

البر@يجيبكرأبو
(1)

هأ.301)

@ا.301)الفريابيبكرابو

@أ.303)النسائي

هأ.305)الأندلسىعثمانبنسعيد

هأ.305)الأندلس@حيونبنإبراهيمبنمحمد

أرلها،@ا@مر@أوزاننحرلهاشطومنأفربيجان،باقصىبليدةأولها-@فتح-(1)
بكسربر@يغ-الصاكاليقالكماالماء-بفتح)@عيل(-كلامهمميلي@لأثه

العجميةتسميتهامقتمىعلىبها@طقمنأنلالمرادلاعما.يفتحودوالعاسةأوله-.

تحل@قاوانطرالاهكسرالعريةأهللها@سلكسلدومنالحكايفعلىالاءلتح

1الحديث:علمأنلالمعرفةعلى 41.



-

@الع@اند@لعللفي@لجامع

هأ.307)الساجييحيىبنزكريا

3أو310)الأصبهانيبونةبنأبانبنالوليد 0 هأ.8

سه.310)لطبريا

@أ.310)التستريجحفرأبو

ط.311)خزيمةابن

@أ.311)الخلآلبكرأبو

صه.312)الألبيرىجعفرأبو

@أ.316)السجستانيبكرأبو

هأ.317)الجاروديعماربنالحسينأبيبنمحمد

ه@.318)البغداديصاعدبنمحمدبنيحى

هأ.3ايهالصائغ(رفغأخي)ابنبيعرفالكلاعيمحمدبناللهعبد

جرصابنموسىبنيوصفبنعميربنأحمد
(1)

هأ.320)

هه.322)العقيليجعفرأبو

هه.324)اليسابرريزيادبنمحمدبناللهعدبكرأبو

@أ.325)اليسابوريالثرقيمحمدبنأحمدحامدأبو

@أ.327)حاتمأبيابن

هأ.332)الكوفيغقدةبنمحمدبنأحمدالجاسأبو

هما.344)الأخرمبنيعقوببنمحمد

مسرةبنومب
(2)

هأ.346)الأندلسي

هأ.347)الصدفييون@بنأحمدبنالرحلنعبد

7الحبر(1) 5الذهبوشدراتاللاء51/51،أعلاموسير2،/ / فيوجطءهأ2
1المنتظم 8 3/7الحماظوتنكرة81/ النمص:شدراتويردجرعاءا.95

عمرإ.بنأحمد"

ثيمكدا(2)
3/9الحماطهتدكرة" 15/5االبلا.أعحميرود2/7،5ودالعبرا@0 5 6

ك@2/4الذسهالننواتفي@ردأتهإلا



التنطيريالقسم
-

3لاالنيابوريعليبنحسينعليأبو هأ.4

3لاالع@الأحمدبنمحمد هأ.4

هأ.349)النيسابوريمحمدبنحسانالوليدأبو

هأ.352)الأندلس@سعدبنخالدالقاسمأبو

هأ.353)الأصبهانيحمزةبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

هأ.353)السكنبنعثانبنسعيدعليأبو

@ا.354)حبانابن

@أ.355)الجعابيابن

هأ.357)الكنانيمحمدبنحمزة

@ه.360)نيالطرا

هأ.362)المزكيمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

هأ.3)ملاالماسرجسيعليأبو

صأ.365)عديابن

هأ.3يثلأالحجاجيالحسينأبو

هأ.377)الأندلس@الحكمبنمخارقالحكمأبو

هأ.37يهالكيرالحاكمأحمدأبر

هأ.379)البغداديالمظفربنمحمدالحسينأبو

هأ.381)الجوهرياللهعبدبنالرحمنعبدالقاسمأبو

@ا.385)رقطنيلداا

هأ.3لطهالثرازيعبدانبنأحمدبكرأبو

مأ.392)الأندلسيإبراهيمبناللهعبدمحمدأبر

أ.@..)الزجاجيمحمدبنالحسنعليأبو

@ا.401)الدمشقيمحمدبنإبراهيممسعودأبو

لهط..2)القرطيفطيسبنمحمدبنالرحمنعسدالمطرتأبو



-

يالمعائد@لعللفي@لجامع

.@.3)المعافريمحمدبنعليالحسينأبو

صأ.)5.،الحاكم

أ.@لا.الأزديسحيدبنالغنيعد

هما.4يلااالحذاءبناللهعبدأبو

@أ.425)البرقانيبكرأبو

هأ.427)السهمييوسفدنحمزة

هأ.429)القرابإبراهيمبنإسحاقيعقوبأبو

هأ.430)الأصبهانينحيمأبو

هأ.435)الهرويأحمدبنعبدذرأبو

لهط.3لالالخلآل(بالمعروفالبغداديمحمدبنالحسن

@ه.446)الخلبلي

@صأ.55)الليل(شق)ابنبالمعروفإبراهيمبنمحمد

.@للاهالأندلسيحزمابن

@أ.458)البيهفي

@ا.59)الأندلسيمغيثبنأحمدجعفرابو

@أ.463)البغداديالخطيب

@ا.463)البرعبدابن

أ.@7لاالباجيالوليدأبوخلفبنسليمان

ممط.)م@الحميديفتوحنصرأبيبنمحمد

لاورهأ.المجرجانييوسفبناللهعبدمحمدأبو

@أ.4)@االجيانيعليأبو

هما.505)الاطبيبكرأبو

صأ.507)القيسرانيابنالفضلأبو

هأ.اهلافيزةبنمحمدبنالحسين



=

هأ.اهلهالمحاربيعطيةبنالرحالنعبدبنغابى

هما.522)يربوعبنأحمدبناللهعبد

هأ.524)الأندلس@الأطرويئ@محمدبنالعزيزعبدمحمدأبو

هأ.532)الأندلس@الدانيطاهربنأحمدالعباسأبو

هأ.542)الأندلسىالبظروجيالرحمنعبدبنأحمدجحفرأبو

5لاالغرناطيصقالةب@الرحلنعبدبنمحمداللهعبدأبو هأ.4

ها.558)المميمسعودبناحمد

هأ.565)النقورمحمدبناللهعبدبكرأبو

سا.571)عساكرابن

هأ.581)المدين@بكرأبيلنمحمدمرسىأبر

هأ.581)الخزاطأ)ابنبيعرتالإشبيليالحقعبد

هأ.584)خبيثيأ)ابنبيعرتمحمدبنالرحلنعبد

ه@.هلطالحازميموسىبنمحمدبكرأبو

@أ.597)الجوزيابن

ط.620)قدامةابن

ه@.ل@26القطان()ابنبيعرفالكتاميمحمدبنعليالحسنأبو

ها.642)المؤاقبناللهعبدأبو

@ا.643)الصلاخابن

كلأه@.3)المفدسيالضياء

صأ.656)لنذريا

@أ.676)ويلوا

ه@.6الماالبغداديالكسارمحمدبنأحمداللهعبدأبو

هأ.702)العيددقيقابن

هأ.711)الحارنيأحمدبنمسعودمحمدأبو



=

@للععائد@لعللدي@لجامع

هأ.721)زشيدبنعمربنمحمد

هأ.727)الدمثقيتيميةابنالحليمعبدبناللهعبد

@أ.727)الزملكانيالمعاليأبو

نبمبةابن
(1)

(728@).

هأ.734)الاسسيدابن

ه@.742)لمزيا

هأ.743)الزيلعيعليبنعثمان

@ا.744@الهاسعبدابن

@أ.748)الذهبي

هأ.751)الجوزيةقيمابن

هه.761)العلاليكيكلديبنخليل

صاحبهه762)الزيلعييوسفبناللهعبدمحمدأبوالدينجمال
الراية!.نصبا

صأ.771)الجبلقاضيابن

صأ.774)كثبرابن

هه.795)الحنبليرجبابن

م@ا..4)الملقنابن

@أ.@.6)قيلعراا

أ.@23)المراكيموسىبنمحمدالبركاتأبو

هط.45)يزيلمقرا

هوو(.52)حجرابن

@أ.@55)العيني

بناللامعدبرالحليمعدبنأحمدالعباسأبوتقيالإمحمنحهو(1)
@"/3الذباالئدراتانطر.الحنبلي.الحرانيتيسيةاب@ا@هعبد



لتنح@يرياالقسم

.@61)سيلسيواا

@ه.1031)ويلمناا

@أ.1250)نيلشوكاا

3لاالديوبنديشبير هأ.ا6

اهأ.38يلأاليمانيالمحلمي

=

أبدأ،ثائمأمطردةتاعدةتحتانفباطهعدممنالعللعلمصعوبة

حسابية،نظريةفواعدلي@أتهوذلثالمحذئي@فحولمنئتةإلافيهيتكلمفلم

الحكممنتمكهالناقدلد@تكونمتنوعةعلميةوملكةمعطياتجملةهوبل
اللهمنحهمنإلابهيقومولا9بقوله:المعنىهذاإلىالعلائيأشاروقدالدقيق،

لمولهذانافبة،ومعرفةالرواة،لمراتب@)دراكأحاويأ،واظلاعأغايصأ،فهما
بقوله:رجبوابن@وحذاقهم..الثأنهذاأئمةأفرادإلافيهيتكلم

الحديثأهلمنقليلأفرادالحديثبعللالعارفونالنقادفالجهابذة"

1جدأ.
كئيرتدركهالافنهموثقائقعلمهمخفايابأنصزحواماوكثيرأ0

علىزيادةالكتب،بطونفيالمعلةالأحا@يثأغلبلتفزقالأفهام.من

إذاويفرحواحد،حديثعلةلمحرفةالناقدينحملهاالتيوالمثاقالصعوبات

العلة.بتلكظفر

بعدإلاعليهايقفلافقدأعذ،لمنعلتهتظهرمعلحديثكلوليس

هذاإلىأشاركرا،فيهاالبصرإرجاعمعقصيرة،أمطويلةأكانتسراءمدة،

إلاعليهايوقففلاعلتهتخفىماالأحاديثفمن"بقوله:البغداثيالخ@

المدين@بنعليعنب@دهونقلالبعيد"الزمنومفيالشديد،افظرسد

5و:كس/2حجر!ابن@كت@(1) 4 لتحقيتي.3
1والحكماالعلومسا.ع(2) 33 / 5كتير:ابنوطبحةشحقيقي،الحراقيةط.2 7 9

أيضأ.بتحقيقي
(17)مهعفالراويالأخلاقلالجا@ع(3)



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

عنحاتمأبيابنونقلسنقهأربعينبعدحديثعلةألوكتربما"قال:

حتىجدأوهفنيالحديث،هذاعنافت@أزلولم9ذكره:حدي@فيأبيه

أشبه؟عندكأيهمازرعة:لأبيقلت"أيضأ:وقال@موضع..فيرأيته
أبي،وصألتأشبه،الدراورديحديثفقال:ساعةتفكرثمأعلم،اللهقال:
أشبطمحاويةحدبطفقال:

ححرابنقالآخر،إمامويكئفهاالناقدللإمامالعلةتظهرلاوقد
قد"

مابمقتضىبالصحةعليهفيحكمالحديث،فيالعللبعضالحافظعلىبخفى

الخبر@بهافيردغيرةعليهاويطلعله،ظهر

ابنقالحجج،مننفسهفيعماالتعبيرعنالمحلليعجزقدكما
مننفسهفياستقربمايفصحفلامنهم،المعللعبارةتقصروقد"حجر:

وقالسواء"الصبرفينقدفيكماالأخرى،علىالروابتبنإحدىنرجيح
سحيدابيحبرفيالحنطةذكرالفطرةإصدقةحديثعلىمعئقأخزيمةابن

أباسألت"حاتم:أبيابنوقال@الوهم؟م@نأثويولامحفوظ،غير
علة؟لهتعرفقلت:منكر،حديثهذازرعة:أبوفقالعنزرعة

لا"قال:

علموهوأحد،كليستطيعهولاالسهلة،العلوممنلي@العلمفهذاإذن
وصبرتام،صرعإدىويحتاجفيه،التمكنأجلمنالعمراستفهل@إدىيحتاج

ال@تينالدينوجودضرورةمعوالموازنقيوالنظروالاستقراءالبحثفيوتجلد
لي@ماإليهايدخلولامنها،هرماالسنةمنيخرجلاحتىالناقدلدى
منها.

702@الحليتالكللل@2@.@1789@الراوي!لأخلاقالجامع5(1) 3@.
.(2295)الحدبشهعلل"(3)

2ححر!الننكت@رو( 7 1 / بتحقيقيم@وة2
7ححر،ابنالنكت(5) 1 1 / بتحققيس5و2
2لاالمخصرامحتصر"للا( دتحفبقي.(41
.(1462)الحدبفعلل@(7)



التنطيرىلقسما

الفن:هذافيالمصنفات

يدعلىالهجريالثالثالقرنخلالللعلل-العلمي-التصنيففجربزغ

ابنونزهالعلم،لهذاالممارشنالبارعبنقثةمنالرغمعلىالمدينى،بنعلي

لمافيه،المتقدمةاقصانيففلولا"بقوله:العلمهذافيالتصنيفبفائدةرجب

المتقدمينالأئمةكلامونقلفيهالتصنيفففيبالكلية،اليومالعلمهذاعرت
الحفظوكئرةحفطهم،سعةمعالصالحالسلفكانوقدجدأ،عظيمةمصلحة

1هذا!بزماننافكيفللحفظ،بالكتابةيأمرونزمانهم،في
0 0 0

متمثلةالتراثهذاعلىالحفاطسبيلفيباسقةالطيبةالجهودزالتوما

ماومهامحين،بكتاباخنصمافمنهاأفنانها،علىالعلمهذاأئمةبتصانيف

ذلد.كيرأوصحابىأوبحدي@أومعين،بموضوعاهتم

فيماالكبيرالتفاوتنلمحوالمعاصرينالقدماءالمؤلفيناثارفيوبالنظر

الحللفيالتصنيفنلحظه:مامقدمةوفيالمختلفة،المناهجعنفضلأبينهم،
فذكرفيهاتوسعبلوالجلية،الخفيةالقوادحذكرمنفمنهملها،العامبالمعنى

بقاثح.مالي@
معناهاعنبالعلةيخرجأتهغيرالفواتد،منفيهكاناندالتوجهوهذا

اعتماثأمنهاةليىماالعللمصنفاتإلىأدخلأتهعنفضلاالاصطلاحي،

كتابذكرحينالمصىمذاإلىالصياحعليالدكتورأشاروقدأسمائها،على
ه@،224)البحليالرادوهببنمحبوببنللحسنالأحاثيطعلل"

هذاصاحبلأنالحديث،عللكتبضمنالكتابهذافكرمنوتعجب

الأحاديثعللكتابأنويبدو"قال:ورجالاتهم،الشيعةأعيانمنالكتاب

موضوعين:احدفييبحتللئراد

السنةاهلبهايستدلالتيالأحاديثفيالطعونجمعفيالأول:

الأخبارقبول9كتابهفيهأ3الاالبلخيالقاسمأبوكما@حلوالجماعف
زعمه-حسبالمثابى-وجمعالمحدثي@علىالطعنفيالروامهومحرفة

4"الرمديعللدشرح(1) 2 / ممامطوا/643عترط.1



-

@لفعائد@لجامعفبما@لعلل

الشيعةلأنةأقربوهذاوحكمها،ومقاعدهاالثريعةعللفي@لثافي:

وكلهاال@نمريعةمقاصدفيالمصنفاتمنعددأالفواالهجريالنالتالقرنفي

@العلل...اسمتحمل

عنهقالهأ521)البطليوسيالسيدلابنالحديئ@اعلليخهجزء9وكتاب

الحديثعللعلمكتبضمنفكرهفيالجزءمرهذاالصياح:عليالدكتور

عنفضلأالحديثبمعرفةالبطليوسيوصفأجدفلملي،يظهرفيمانظر

الحدبثعللمعرفةفيإماالكتابأنفببدوالعلل@الحديطعلمأخص

1واللغويةالنحويةالحدبتعللأوالنريحية
0 0 0

منأجدلم"الصياح:الدكتورتالسحبان،بنلسفيان"العلل@وكتاب

فقيهاوكانالرأي،اصحابمنسحبانبنسفيانقال:النديمابنإلاذكره
ومابعده،جاءمنوتابعهالعلل،كتابالكتبمنولهالمرجئتمامنتكلما

هاإبقالقبلهالذيفيفبل

العللكتبإلىنسبتهيرادكتابأيأنعلىالصياحعليالدكتورونبه
نظرين:منلهبدلا

الحديثعللكتبمثلوالعلميالنقديومنهجهالمؤلففينظرا-

أنالعللاسمهكتابفييترطفلاالكتاب،مضمونفينظر

فيفصلاالباحثينأحدوذكرالاصطلاحي،بمعناهالعللعلمموضوعيتضمن
قال:شرطينلذلكووضعالعللأ،فيالمصنفةالكتبأسماه:كتابه

فنذكرالعلة،معنىمناخترناهالذيالمعنىعلىالفصلهذافينجريمرنحن
أطلقوماارتضيناه،الذيتعريفنافيداخلهوفيماضشفتالتيالكتب

يلز@علابمانفسهألزملقدالكتاباسمفيالعلةلفظفيهالمصئف
البجلي،الرادمحبوببنللحسنالأحاثيثهأ)عللالعلل:كتبفيفأدخل

1هالمحذثينجهرد"(1) 8 20.

8-0831المحتفينادجهود(3) 41.

ول.3:"السحتضيندجهود(2)

.39ال@قلا:لذويالعللللأ



التنطيريالغسم
=

فيالعللعلممنليساوهماالبطليرسي،السبدلابنالحديث(عللفيه)جزءو
فييقعلمالعللعلمأماتمنهيفكركتباكماتحقيقمعمضىشيءكما
أفردوقدلنفسهارتضاهالذيشرطهيخالفوهذاالعلة،ذكرتسميتها
وللحكيمالاحاديثفيالعللبابسماه:بابأالرسالة!"كتابهفيالثافعي
0ومقصدهالتنريعحكمهناومقصوثمماالعللا،إثبات"كتابالترمذي 0 0

(3)

مثلالحديثعللعلممصمونهالكنالعللاسمتحمللاكتبأهناكأنكما
بنلمسلمالتمييز"و"شيقه،بنيعقوبودمسند"،المدينيبنعليالمسند

وغيرها.الدمشقيمسعودلأبيالأجوبقهو"الحجج،

جمعو)نمايصنفوا،لمالعلماءمنكثيراانإليهالائارةتجدرومما

الرهميقعفقدوغيرهما،حنبل،بنوأحمدمعين،ابنمثلكلامهمتلاميذهم
الدكتورأشاروقدذلد،كيرأوجامعهأوكراويهمؤلفهلجرالكتابيببأن

بنلعليعيينت@ابنحديثعلل"بكتابلهومثلالمعنىهداإلىالصياح

ابنروايةعيية-بنلسفيانالعلل"الكتابتسميةجاتحيثالمدينع

نسبمنأجدلمالتمحيص@بعدنظر،ويخه"الصياح:الدكورقال"المديني-

@للوعنوانهالمدين@ابنلعليالكتابو)تماالعلل،فيكتاباعيينةلالن
المدينيابنممماتضمناسماغهفكصوقدعيينقه،ابنحديط

بقرله.رجبابنذكرهالذيالقطانسعيدبنليحيى"العلل"وكتاب
1القطان.يحيىعنالمنقرلةكالعلل"

ةبقرلهالصياحعليالدكتوروعقب0

تأليفه،منوليستالقطان،يحيىعنمنقولةالعللأنبينرجبابنوكلرم"

الأمرينإبينوفىق
(7@

03القلايلنصالحلل@تحليلانظر:(1) 4ر4وا9 4و2 4و4وه3 .47و6

12ةلقهلرساا"(2) بتحففي.(673)ى@(56لا2
اول.ه:المحذننجهي)ى.ا.ل@ة"ال@حنضيئلجهرد)كا

7الحديشا.علرمدسرفةةانظر(5) حزم.النط.(145)والملجة@1
2/8النرمذي!علل@شرح(6) 0 4وا/عرط.5 9 همام@2
1ة"المحتفندعهود(7) 81.



-

و@لفعائد@لعلل@لجامعفي

@الموصليالئمهيدعمارلابنالنيوخومعرفةالحديثداعللوكتا@

عمار:بابنيعرفاناثنانالعللأئمةفمنخطأ،وهوالباحثن،أحدقالهكذا

الموصلنزيلالبغداديجحفرابوعماربناللهعبدبنمحمدالأول:
غيروهوالثيوخ!ومعرفةالحديثعلل"كتابصاحبوهوهأ،242)

الجاروثيالفضلابوالشهيدبنعصاربنالحسينأبيبنمحمد
الصحيحكتابفيالأحاثيثعللكتابإصاحبوهوه@317)الهروي
محققمطبوعوهوالحجبم!بنلمسلم

محدثوهاكالكتابينكلاإليهونسبواحدأشخصاجعلهمافقد

بنأحمدبنمحمدالفضلأبوهو:ونسبهوكنيتهاسمهفيالثانيمعثتركاخر

سكلللكتابمحققمشكورأهذاعلىلبهوقدالهروي،الجاروديمحمد
"الححاجبنلمسلمالصحيحكتابفيالأحاديث

هذافيعنفمماوالمعاصرونالقدماءفكرهمماكبراأحصبثوقد

ةأقسامأربعةفيوجعلتهالمجال،

والمفقوثة.المخطوطةالقديمةالمصنفاتالأول:@لقسم

المطوعة.القديمةالمصنفات@لثاني:@لق@سم

الحديئة.المصنفات@لئالث:@لقسم

المعلة.للاحاديثمظانهيممنفات@لرابع:@لقسم

والمفقودة:المخطوطةالقديمةالمصنفاتالأول:القسم@
يصللمأغلبهولكنالفن،لهذاالمؤسسونالأوائلالعلماءكتبهماوهي

الالي:النحوعلىوهيالمخطوط،عدادفيكونهاوفقدانهبسبإليا

رصينأعلميأتحقيقايحققلأنحاجةبهوالكتببر،رثيالكت@تحقيقأنعلىيا(
بها.يليقلماالإعلالاتتلكوتناث@النصحلالهمنيصطرصيا،

33الترحغ!وقرائىالحللقواعد@انطر:(2)

14اللاعاعلاملمير(انطر.(3) 6 9 / 45و1 38 / .3لهه/17ر1



لتنطيرىا
-

المباركبناللهعبدالعلل:

القطانسعيدبنيحىالحديث:علل

المدينيلنعليالمسند:علل
المدينيبنعليعيينة:ابنحديثعلل

المدي@بنعليالمتفرقة:العلل
المدينيبنعليالعلل:

المديخيبنعليالمعللات:الأحا@يث
المدين@بنعليالحديس:علل

المدينيبنعليالكبير:الحلل
حنبلبنأحمدالعلل:

جعفرأبوعماربراللهعبدبنمحمدالثيوخ.ومعرفةالحديثعلل

الموصلنزيلس

الفلاسعليبنعمروالعلل:
ريلبخاالعلل:ا

الذهلييحىبنمحمدالزهري:حديثعلل

2)

3)

)

6)

7)

3)

1الكساياتهني@إكمال" 4 8 / 11.

8اقرصياعلل@سرح 0 5 / وعترط.2

7الحديشا.علوم@معرفة العل@جةط1

بلحالهاشىفيانارللنطالكتا@،ض

7الحلبشهعلومسعرلة المل@يةط.1
7الحديشه:علوممعردة1 الحلمبة@1

7الحديشا:علومسرلة الحلميةط.1

3ال@علقاالزمري@مرويات / ا."1

1المعلفاالزمريلمرويات 0 3 /1.

8اقرمديأعلللشرح 0 5 / وعترط2

الغر@.طك@914بغدا@هتريخ"
(585)ال@مهرساالمعجم"

8 9 2 / سام.ط2
في(145)حرمابنط.صققيذكرهولم،

عليهااعمداتينخهلعصفيزياثةأله

حزمابنط.(145)و
حرم.ابنط.(145)و

حزم.اسط.(145)و
.31،ال@عت@1/الرهريمرولات"(8)

2/8 9 ممام..@2
2جرا:ابنلنهرست(12) 12.

2/5الحماظا@تذكرةا(يا 31.



-

يالفعائد@لعلل@لجامعفي

الأندلسيمزينب@إبراهيمبنيحىالمستقصبة:
الحجاجبنمسلمةالحلل
بنمسلمشعيب:بنعمروحديظمنالعلمأهلاستنكرما

الحجج
السدوسيسيبةبنيعقوبالمعلل:المسند

(4)
بنعمرمسند)عدا

المطبوعات(.فيفشذكرهالخطاب

الرازيأبو@رعةالكريمعبدبناللهعيدالعلل:
)سمويمأمسعودبنال@هعبدبنإسماعيلالعلل:

الأثرمبكرأبوالحديث:عللفيكتاب
السجستانيالأشعثبنسليمانداودأبوالعلل:
ماجهابنالعلل:

(3)

6)

(7)

9)

2/5الحماطالتذكرة(2).92ةجر!ابن@لهرست 9

.(590)الممهرسالالمحجم

16/4لعداثاالتاريخ 1 .1/51ارقطني!الدعللمقد@ة@(5)الغربط.0

1
33المغيتتح 9 / 3والحلميةط.2 2 3 الحضير.@3/

فياووحرر@ماح،ها@اضاليالأعجميةالالأسعاءةاليممانيالمعلميقاللاتدة.
)ماعأاخرهايقىاسسا.أربحةنالملم؟أهلصرحوقدالهاء.هده@سكادالفارسية

فيالها.أنمداوجهوكأنسيد،،مندفلمحاسفحة،ط@وميووعلا-ر.فأ-
أصلية)هاعأشرهاأسساهالعريةوفيأصليا،حرفأتعتبرالأعجيةالأسماءأواحر

متلفتحة،بحد
علىاقعريبعدالهاءتلكتركلافلساذارمفم!وسز@)سذر-"

لهايعرصالنيالتحريكهوليىالعربيقيفيلهايعرضالذيواتحريك3أصلها
مامعاطةالستأخرونيحاملهاالقل،هذامنكثيرةأسماءهاكانبقيالعجميةفي

مستد؟ا.لذلكفهلليث،انهاءاخره

اللينمحيومحمدشاكر،أحسداليخيتعقببهذاالوهوعذة:ألرالمتععدقال
@خرهليالمنقوطةلالتاءداس@)ابنومابس1)إتجديرتبحهساوصالحميد،عد
6الفقهاءا.الثلانةالأئصةفضاتلفيالالانتقاءانطر.وجمه.تعقبوهربالهاء،لا 7

)الهاثى(.

6/2بغداد!ت@يح 9 لما.2/9النقالهالهغيةل@(الغر@..@6

2قا:لدكرا" 18.



التنطيريلقسم
-

حاأبوالعلل:
الرازي3

الدمثقيالتضريعمروبنالرحمنعبدزرعةأبوالعلل:
الحربيإسحاقأبووالعلل:الاربخ
عاصمابيابنالعلل:
البلحيعليأبومحمدبناللهعبدالعلل:
اليسابوريطالبأبيبنإبراهبمالعلل:فيمصنف

الصحيحة:الطرقوبيانوالمقطوعوالمرسلالحديثمنالمتصلمعرفة

ديجيلرا
الشائيعليه:والكلامبحللهالزهريحديثمسند

الساجييحيىلنزكرياالحديط:عللفيمصنف
ئونةبنأبانبنالوليدالعباسأبوالمعلل:المسند

البغدا@يالخلألبكرأبومحمدبناحمدالعلل.

الصائغرفغأخيابنالحديس:وعللالرجالمحر@ة
العقيليجحفرآبوالعلل:فيمصنف
النيسابور@عليأبوعليبنحسينالحلل:فيمصنف

حباد.ابنالزهري:حديثعلل

حبان.ابنالتواريخ:أصحابأوهامعلل

1/0السنشهاتوضبح"(1) 2 2 5(2)

(4)@4/2الكمالاتهذبإكمال"(3)

0عهانيأعلاملير)م@ 5 2 9 / 1 3(6)

0المعلق@1/الزهريالمرويات(7) 1 0 2(8)

2/2بغداد"دتارلخله( 0 (10)الغرب.ط.8

وا/933عرط.33/1@الرمن@عللالمرح(11)
1 @تحقيقفهالمنتخبسقطحةطبدترقد1،1

6/0"المؤلمنمعجم)21(ا
5 1(13)

.2/339ال@غيشادنتح(41)

2/1الطولهكف" 4 4

(31")عقبوالمفاليأ@الاحد

13/5اللاءاأعلامسير 5

1خيراابن@لهرست 4 5
0.

6/5العاريخن!@مدية 0

المستطرثقهو@الرمالةهمام،ط

اله.عوضطارقالثيح

3الكمير"لالضعماء 5 1 /4.



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

حبان.ابنمالك:حديطعلل

حبان.ابنوثاله:حنيفةأبيمناقبعلل

حبان.ابنحنيفة:أبوأسندماعلل

حبان.ابنةشعبةالثورفيخالفما

حبانابنرفع:ماموقوف

الماسزجسيعليأبوالمعلل:الكبيرالمسند
الكامل()صاحبعديابنالعلل.

العتكيعليبنعمرالأجوبة:
الحجاجيالحسينأبوالحلل:فيكبيرمصنف
الكبيرالحاكمأحمدأبوالعلل:@يمصنف
الرجاجيمحمدبنالحسنعليأبوالعلل:فيمصنف

(7)

النيسابوريالحاكماللهعدأبوالعلل.فيمصنف
الظاهريحزمابنالحديث:عللفيمختصر

البغدا@يالخطيبالأسانيدةمتصلفيالمزيدتميز
الباجيخلفبنسليمانالعلل:فيمصنف
القيسرانيابنالعلل.تصحيح

م@2./16البلاطأعلامدسير(2)(1926)الراويالأخقالحامع"

1/1المملقهالرمريلمررلد 02.

حوادتفيالنمبيوثكرهوفافلسةعلىلهنقفولممأ92)الممهرس،لالمحجم
03)سنة 2الإمحهه.تارلخ1ا@ظر:مأ6 33.

9"الحماظلتلكرةلا(كا.3/4"الحفاطلندكرة 77 /3.
2/1الطنوداك@" 1 2/1الظوفكث@ف1(8)6 1 6

18/1النبلاءاأعلاملمير 9 5.

4اقرمنياعللثرح1 2 7 /1-4 2 6وعرط.8 3 7 / ممام.@2
1الاصطلاع،:محاسن1(12)لهأ.40)الحماظاطبقات" 96.



التنظيريلقسما
-

القيسرانيالنالأمصارةلإماميالانتصار
ةالموطاتاثارحميعتعليلفيالبغيةوسراجالحليةتاجفيهجزء

لششترينيا
الإشبيليالحقعبدالحديث:منالمعتل
المدينببكرأبيلنمحمدموسىأبوالعقل:فيهجزء
حجر.ابنالعلل:بيانفيالغللشفاء

حجر.ابنالوصل:علىالإرساليهرجحلماالفصلبيان

حجر.ابنالمدرج:بترتبالمنهجتقريب

حجر.ابنالإشاد:سمدرجالسنادتقويم

حجر.ابنالمعلول:الخبرفيالمطلولالزهر

حجر.ابنالرفع:علىالوقففيهرجحمابمعرفةالنفعمريد

حجر.ابنالمضطرب:بيانفيالمقترب

حجر"(.ابنوالمقلوب:المبدلمعرفةفيالقلوبنزهة

المطبوعة:القديمةالمصنفاتالثاني:القسم@

متعرضأإليناوصلتوقدالفن،هداعلماءمنالمتقدمينمؤلفاتوهي
مابعضهاكاندادمرتبين،محققبنفارحينالعلماءلهافشقرلافات،بعضها

التالي:النحوعلىوهيلعمل،يحتاجيزال
الدورلمجأ.)روايةمعينبنيحىوالعلل:التاريخا-
البراء(.ابنلووابةالمدينحبنعليةالرجالومعرفةالحديثعلل-2

اللهعبدابيهلووايتاحنبلبنأحمدالرجال:ومعرفةالعلل-3

لميموني(.والمروفياوروايتالح،وصا

0المفهرساالمحجم"(1) 93).

.5/92المؤلمينالمعجم(3)

4/2النبالمذرات(5) 72.

1/1المحلقهالزهريالمرويات(2) 02.

.(595)"الممهرسلالسعجميا(



-
يللف@الد@لعللفي@لجلمع

حبل.بنأحمداللهعبدأباالأثرمبكرأبيسؤالاتمن-4
الحجبم.بنمسلم:(1)اقمييز-5
الخطاب(.لنعمرمسندنه)طبعشيبةبنيعقوبالمحلل:المسند-6
القاضي(.طالبأبي)ترتيبالترمذيالكير:العلل-7
مع)المطبوعالرمذيالصغير:العلل-8

له(الكبير!،الجامع9

البزار.:(3)الزخار()البحرالمعللالكبيرالمسند-9
عمارابنالحجاج:بنلمسلمالصحيحكتابفيحاثيثا،علل1

حاتم.أبيابنالحديث:علل
الدارقطني.النبوية:لأحاديقافيالواردةالعلل-12
رقطني.لداالتتغ:ا-13
الدارقطني.أص:بنمالكيخهاخول@التيالأحاثيث-14

(2)

دحلافالأسلو@؟وجزالةدالاطةويمتازوالنفع،الأمسيةفيغايةدالتييز"كتاب

نفسصالتمييزوليىلتمييز،صتصرايميابنالنيوالكبالأخرى،العللكب

يجدالكتبيطالعوالذىيهوليستللكتابتعرىالنيالنقولعراتبمليل
علىجرمأتدلأخرىنصرصوحيمعالاختصار،علىتدلعديدةنصرصأ
مهيعرمصافلثويخرالحديشاوالههذاالحديخهالننكرالمخنصر:كقولالاخمار

لاوخلا،اختصارأالكتاباحتصرالمختصر@نتبمالكتاب.طالمتهعنداليه
رتيب@الكتا@اختصرالرعبدابنأنئكرتدأنهعلىالمحتصر،فلكلحر@

1/7"المدارك لسوءاخصارهلي@ايديخابينالذيأننحزملكنعاضيأللقافي4
وعليهاشربى،بخطللكتابحطيةنخةخزانتار@ىالمواعع.منقيفيايصرت
حبحهاالكت@طعاتطبحت

أجلصدمد@جاءممنهوإنحاالترسذبيىصدالصحير،اليهابملارشم
الكيرا؟الجامعير@حر،الترمذىوضعهوقدالكبير،والعللاليهبمدايرالتمييز ي.النيكلامقيكلامهبكودلاخىتأدلا،

الكير،.لالجمعلاخرملحقألترمذيالكيراالعلل"جحلحينالاحننأحدوأخطأ
.43المقلا.لدويالحللتعليل"ا@طر:

1المحنفيى":سههدفيانظرماالكتاباممعلىليةتعبفةالصياحللدكرر 0



لتن@يرياالقسم
-

ابوةمسلمصحيحعلىالدارقطنيالئخأشكلعماالأجوبة1

الدمثقي.محمدبنإبراهيممسعود
البغدادي.الخطبالنقل:فيالمدرجللوصلالفصل-16
الخطيبوجرمه:واختلافطرقهوذكرالتابعينمنالستةحديث-17

لبغداا

بناللهعبدمحمدأبرالعيد:يومفيالمسلسلالحديثعلة

يوسف

الجرزي.ابنالواهة:الأحا@يثفيالمتاهةالعلل-9
القطان.ابنالأحكام:كتابفيالواقعينوالإيهامالوهمبيان2

قدامة.ابنللخلآل:العللمنالمنتخب-21

الهادي.عبدابنحاتم:أبيابنعللعلىنحليقة-22
الذهي.الواهية:الأحاديثفيالتاهةالحللتلخيص-23
الجوزية.قيمابنومشكلاته:عللهداود@)يضاحأبيسننتهذب-24

2 الحنبلي.رجبابنالترمدي:عللسرح-5

الحديئة:المصنفاتالثالث:@لقسم@

ماوتختلفالفن،هذااهلمنوالمعاصرونالمتأخرونكتبهماوهي

بين،بينوفيهاوالمقتضبالمطؤلوفيهاعلميق@صرسائلوبحثمقالبين

التالي:النحوعلىوهي
لابنالترمذيعللشرحضوءفيمنهجية)دراسةالحديثفيالحللا-

سعيد.همامرجبأ:

للدارقطني:العللكتابمنالأربعةالخلفاءلمسانيدولواسةتحقيق-2
الله.زينالرحمنمحفوظ

خاطر.ملاخلبلالمعلول:الحدبت-3



@للفعائد@لعللفي@لجامع

أمينالستة:الكتبفيالحديثوعللالدمشقيمسلملنالوليد-4

عمر.محمدالسنة.الكتبفيوعللهحديظلهيعةبناللهعد-5

الكتبفيتطبيقيةدراسةوعللهحديثهالحمصيالوليدبنبقية-6
الوريكات.الكريمعبدالستة:

حنبلبنأحمدالإماممسندفيوعللهحديثهالنجودأبيبنعاصم-7
الخطيب.خولةالستة:والكتب

"السائلينبحقاسألكإنياللهم@احديثلعللوالتببينالكشف-8

عليحسنعليالأنصاري:إسماعيلللئيخالانتصارالرسالةعلىوالتعقيب
الأثري.الحميدعبد

زيادالستة.الكتبفيتطبيقيةثواسةوعللهحديث@إسحاقبنمحمد-9

أبو
حنبلبناحمدالإماممسندزوائدفيوعللهحدينهسلمةبنحماد

صعيد.أحمدالجبارعبدالشة:الكتبعلى

تكين.أيخانالحديط:عللعلم-11
أسعدالجامع:كتابهخلالمنالترمذيالإمامعندالتعليلمنهج-12

أبوالفتاحعبدعلي)المجتبى(:الصغرىالسننفيالنسائيعلل
نكر.

القسموثواسة-ونصنيفأ)جمعأالدارقطنيسننفيالوارثةالعلل-14
علوان.يوسفخليلخالدع:الطهارةكتابالأول

1 القسموثواسة-وتصيفا)جمعأالدارقطنيسننفيالواردةالعلل-5
أبوصالحسعودفائز@أ:النكعكتابأولإلىالصلاةكتابأولمنالثاني

سرحان.

القسمودراسة-وتصنيفأ)جمعأالدارقطنيسننفيالوارثةالعلل-16



التنطيريالقسم
-

يعقوبأحمدمحمودالسنأ:كتاباخرإلىالنكعكتابأولمنالثالث

رشيد.

لأبيوالإسهامالوهمبيانكتابخلالمنالحديثعللعلم-17
الصدبق.بنإبراهبمالقطان:ابنالحسن

الأثبوبي.محمدالغلل:شافيةالمسماةالحديتعللألفية-18
للكنابمختصر)شرحالغللشافيةأبياتعنالخللمريل-19

لأثيوبي.امحمدالسابق(:
ثواسةمعوالرواةالرواياتعلىوأنرهالراويعلىالاختلاف2

المطيري.حاكمالستة:الكتبفيسلمةبنحمادمروياتعلىتط@يقية
)منالكبيرالتاريخكتابهفيالبخاريأعلهاالتيالأحاثيث-21

ودراسةجمعاالأنصاري-عميربنسعيدترجمةنهايةإلىالكتابأول

الزرقي.الشكورعدعاولوتخريجأ@أ:
المليباري.اللهعدبنحمزةوضوابط(:)قواعدالمعلولالحديث-22
الأحادياتصحيحفيوالمتأخرينالمتقدمينبينالموازنة-23

المياري.الدهعبدبنحمزةوتعليلها:
الوادعي.مفبلالصحة:ظاهرهامعلةأحاثبث-24
2 الواهية:الأحاديثفيالمتناهيةالعللوكتابهالجوزيابنالإمام-5

مقبل.سليمعنماد
الطهارةكتابفيالواردةالأحاديثمنووقفهرفعهفياختلفما-26

محمدبنحميدبنعوادودراس@:)جمعأوالتخريجالعللكتبمنوالصلاة

ولرا

الوصتعارضإلىسننهفيداودأبوأشارالتيالأحا@يظ
الغميزتركيوثواسة(:)تخريجأفيهالإرسالوا

خلالمنتطبيقيةنظرية)دراسةالحديثعللفيوأثرهاالرواةمواطن-28

الكندي.أحمديحىأحمدعياش(:بنو)سماعيلراشدبنمعمرحديثعلل



-

لفعائدي@العلل@لجامعفى

فيهاوالوقفالرفعتعارضسننهفيداودابوبينالتيالأحاثيث-29

الفراج.محمدوتخريجا(:سة)درا
ابنالحافظعندالئقةذ@زيادةواثالمحفوظفيالترجيحقرائن3

العمرالي.نادرالباري:فغكتابهفيحجر
عمر.عليبئيرالأحاثيث:إعلالفيأحمدالاماممنهج-31

الستةالكتبفيوعللهحديثهالأ@زاعيعمروبنالرحمنعبدالإمام

المعطي.عبدوصعأحمد:الإمامومسند
مصلح.محمدالكبرى:السننفيالشائيالإمامعندالمتننقد-32
كتابهفيالرواةعلىبالاختلافالنساليأعلهاالتيالأحاديث-33
بكر.ابوعمروثواسقأ:)جمعاالمجتبى

فليركعالمسجداحدكمدخل)إذاقتا@ة:أبيحديثعلل-34
النركي.محمدركعتين(:
محمدالحسينالحديث:عللفيومنهجهالحنبليرجبابن3

حسين.

الحديثعللكتابفيوتطبيقيةنظرية)دراسةالمنكرالحديث-36
سمحة.ابومحمدأحمدالسلامعبدحاتحأ:أبيلابن

الفحل.ياسينماهرالفقهاء:اختلاتفيالحديثعللأثر-37
اليماني.المعلميحاتم:أبيلابنالعللكتابفيفواثد-38
للدارقطنيالعللكتابفيالمعلةالزهريالاماممرويات-39
دمفو.محمدبناللهعبدعليها(:والحكمأسانيدهاوثواسة)تخريجها
أبووالتحديل:والجرحوالعللالمصطلحمنبفوائدالخليلإرشاد4

الأقصري.رضااللهعبد
الحديط:سصطلحفيوأجوبةأسئلةمعالحديثعللشرح-41
العدوي.مصطفى



التنطيريلقسما
-

خلالمنوتعليلهاالأحاديثتصحيحفيالبخاريالإماممنهج-42

الكافي.بكرأبوالصحيح:الجامع
الزكاةكتابفيالوارثةالأحاديثمنووقفهرفعهفياختلفما-43

رفودعمروثواسقأ:)جمعاوالتخريجالعللكتبمنوالبيوعوالحجوالصيام

رفيد

يج)تخرللدارقطنيالعللكتابفيالأعم@شعلىالاختلاف

السبيت.اللهعبدخالدوثواسقه:

4 والتعديعالجرحعلمفيأصولمعثبوتهقواعدالنابتالخبر-5

اللحياني.عابدبنهاشمبنيوسفالأحاديث.وعلل
ياسينماهرالفقهاء:اختلاتفيوالمتونالأسانيداختلافأثر-46

لأحكام:

عتر.الديننورالحديث:عللأصولفيموجزةلمحات-

كتابهخلالمنالأخبارتعليلفيحزمابنمنهجببيانالإسهام-

العمراني.بدرالفضلأبو
علوس.اللامعبدالمقل:لذويالعللتعليل-

الحلات.الحزيزعبدبنهثامالحديث:عللبعلمالتعريف-

كتابفيصحيحهفيخزيمةابنالأئمةإمامأعلهااليالأحاديث-

الهليل.العزيزعبد
الزرقي.الشكورعبدعادلالترجيح:وقرائنالعللفيقواعد-
بناللهوصيالبوية:السنةحفظفيو@هرهالحديثعللعلم-

س.

اللهعبدبنعليالأحاثيث:عللبيانفيالمحدئينجهود

بنعليتاصيليط:)ثواسةالمعلالحديثدراسةفيالعلميالمنهج

الصبع.اللهعبد



-

@الغ@ائد@لعللفي@لجامع

الصياح.اللهعبدبنعليمعلولة:أحاديثدراسة-56
الركي.محمدةشعبةأصحابمعرفة-57
طوالبة.الرحلنعبدمحمدالمحدثين:عدالعلةمفهوم-58
باحو.مصطفىسفبانأبوالمحذلين:عندوأنجاسهاالحلة-59
بنعمرومحمد:(2)1،الميزانفيومروياتأحاثيث6

عشىومقارنقه:ودراسة)جصعاأحمدالإمامأعلهاالنيالأحاديث

منمجموعةالأولياء:حليةكتابفيالمعلةالمرفوعةالاحاديث

بكرالستة:الكتبفيوحديثهعللهكثيرأبيبنيحيىالإمام
طعمة.

الطبيشي.سلطانالعلل:كتبفيالمتوننقد-64
لي@مماالحللكتابهفيالدارقطنيأعلهاالتيالصحيجنأحاثيث6

القحطاني.اللهعبدالتتغ:في
العلامةالعصرذهبيالنقادشيخكلاممنالمنتخبةالجيادالنكت-66

إبراهيمالماني:المعقمييحىبنالرحنعبد
الفهد.ناصرالتدليى:فيالمتقدمينمنهج-67

الوادعي.مفبلبالعلة:المنعلفةالمسائللملأ-
مقبلةالحللكتبعلىالمعتدينعلىالفصلغارة-69
المهملتقييدكتابضمنمسلمكتابأسانيدفيالواقعةالعلل7
الناصر.إبراهيمللجياني:
صمدي.أحمدرضاالمحذئيق:عدالعلةنظرية-71
العللفيوليستاختلافأفيهاالترمذيالإمامذكرالنيالأحا@يث-72

الاحثين.منمج@وعةالكبيرة



لتن@ليريالقسما
=

علىكافةأستطيعهاالتيبالوسائلاستعنتوقدجمعه،استطعتماهذا
كللناتقذتوالمطابعالجامعاتإنإذيدرك.ولايستدركممافكرتهماأن

واللهعليصقدرتماجمعتأنيحسبيلكنحيدها@رديئها،جديدمنيوم

لموفق.ا

المعلة:للأحا@يثمظانهيمصنفاتالرابع:القسم@

بصورةالعللفيتؤلفلمولكنهاالمعل،للحديثمظنةهيكتبهناك

المتأحرينخلافعلىالقدماءكت@علىتعلبالصفةوهذهخاصة،
الحصنفات:هذهومنما،نوعأالتخصصإلىيميلونفهموالمعاصرين

@لمسندة:الأحاديثكبا-

وحليةالدارقطني،وسننالنساني،وسننالترمذي،جامعمئل:

لأولباء...ا
التخريج:كتب-2
الأسفار،حملعنوالمغنيالراية،وسصبالأشرات،تحفةمثل:

تخريجفيوالدرايةالحبير،والتلخيصالمهرة،وإتحافالمنجر،والبدر
الهداية...أحا@يط

النر@جم:كنب-3
الميزان...ولسانالاعتدال،وميزانوالكامل،الكجير،الفعفاءمئل:

@تو@ربخ:كتب-4
وتاريخمفحي@اليلابنالكبيروالتاريخالبحاري،تواريخةمثل

لإسلام...اوتاريخ@مئق،وتاريخد،بغداوتاريخأصبهان،وأخبارالطبري؟
@لحديث:كتبشروح-5

شرحوالمنهاجوالأساليد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدمثل:

الباريوفغالترمذي،جامعشرحالثذيوالنفحالحجاج،بنمسلمصحيح

الصغيرالجامعشرحوفبضحجر،لابنالباريوفتحرجب،لابن

الأوطار...وللالمرام،بلوغشرحالسلاموسبلللمناوي،



-
@للفعالد@لعلل@لجامعفي

@لمحدغين:نقهمصادر-6

الآنارمنسكلوشرحالانار،معانيوشرحالمنذر،لابنالاوسطثل:
وتبيينللنووي،والمجموعوالخلاصة،البر،عبدلابنلاستذكارواللطحاوي،

الحنبليالفقهفيوالمغنيللزيلعي،الحنفيالفقهفيالدقائقكزشرحالحقائق
لابن

@لحديث:مصطلحكتب

للحاكم،الحديثعلومومعرفةللرامهرمزي،الفاصلالمحدثمثل:
عليه...والكتوشروحهالصلاحلابنالحديثعلمأنلاومعرفة

لات:السؤ@كنب-8

أحمدتلامذةوسؤالاتالمديخي،بنلعليشيبةأبيابنسؤالاتمثل:

له،والأثرمهانئوابنوالمروذيداودأبيوسؤالاتوعالح،اللهعبدكابنيه

والحاكمبكيربنويحيىوالمهميكالبرقانيلهالدارقطنيتلامذةوسؤالات
وغير

@لمر@سبل:كب

وجامعحاتم،أبيلابنوالمراسيل@اود،لأبيالمراسيلمثل:
للعلائي...التحصيل
مصادر@لرو@ية:مناهجتدرسكب1

لثبيرمسلمصحيحبشرحالملهمفتحومقدمةالساري،هديمنل:
عتر...الدينلنوروالصحيحينجامعهبينوالموازنةالرمذيوالإمامأحمد،

@لطبقات:كنب-11

خياطبنلخليفةوالطبقاتسعد،لابنالكبرىالطبقاتمئل:
الأفر@د:كتب-12

ادلأفرواوالصغير،لأوسطاالطبرانيومعجميالزخار،البحرمثل

طاهر...ابنالفضللأبيوأطرافهللدارقطني،



التنطيريالقسم
=

@لحدبئبة:@والأجز@و@لفوانداثصاليكتب-13

النقور...بكرلأبيوالفوائدالغدادي،للخطببالمنتخةالفواثدمئل:

ممفرلة:كب-14

الألباني.كبمئل
دارمكتبةمكتبتنا-فيإماوهيجمعها،أمكنناالتيالعناوينأهمهذه

أخرىومقالاتأبحاثوهناكقبلنا،منذكرهاقدامادالله-حرسهاالحديث

النخمنهمالمنمايخمنلمجموعةلنتماالدولةالمعلوماتنبكةعلىمتررة
وغيرهما...الخضيرالكريمعبدواليئالسعداللهعبد

العلة:وقوعأسباب

وتنوعوقدراتهممواهبهمفييخنلمواانعلىالناستعالىاللهفطر

الناسأنكمااثيء،علىوالحرصوالاتقانوالضبطالدقةفيقابلياتهم

ئقتصدو-مهمئمسصظا@ر@نشهصتعالى:قالالاخرىأحوالهمفييختلفون

منيعطياللهمنوالمنحالمواهبوهذه2،،3أفاطر.باتخ@ش@سافيومهم

عذلذلكواجتهادمم،حرصهمفييختلفونكذلكوالناسشاء.ماشاء

الثافعيالامام
(1)

فقال:العلملوازممنالحرص

تفصيلهابببانعنسانبيكالابستة@لعلمتنالفىلن

زمانوطوللستاذوصحبةوبلغةنهادو@وحرعرذكاه
(2)

كئتأوالزاويحفظقل@)نالعلم،أساصياتمنإفنفالحرص

لمحفوظهوالتعاهدوالمتابحةبالمذاكرةمرويانهعلىالحفاظفبوسعهذاكرتمما

فقيهالسطلبي،القرضيالسانبشعبىبرعنمانلنالصاسلن@رص@لنشحتدئولا(

ستةلضولدوكيرسا،انحديش@والاختلاتالالألألة:النمب،عابالحصر،

2/1الجاتدمر@ةالطرمأ.204)سنةبصصروتوفيالأعح،علىاهأ50) 1

63الأعياناودرفيات2،1و / ا/الثافعي!دشدرتحقيقيمقدصةونن6،1ره41

8-5 الليا.رجا@أحدكانالذيالمظيمالململهداويخةتجلية2

ا.كلأالمافعي.ثيوان(2)



=

@للفعاثد@لعلل@لجامعفي

أونقصآوبزياثةفيها-الخطامنالبويةللسنةحفظاآصوله،ومراجعة

لمالذينالزواةبعصالحديثيئتاريخنافينعدملمنناف@كلههذاومع
نفسهالراويأهملسواءالكافي،الاهتماميولوهاولملمروياتهم،يبالوا

غيرأمبمروياتهبالعبثعنصرتدخلأمكتابه،ومراجعةمحفوظاتهتعاهد

النهايةفيويؤولالزاوي،فلكحديثفيالوهموقرعنتيجتهتكونمقاذلد

منهيسلملموالوهمالخطأأنعلىغيره،رواياتمعالاحتلافحدوتإلى

أعجبدالست:(2)معشابرقاللذاوتوقيهم،حرصهمشدةمعالحفاظكبار
الأحا@يثأنغيردافيصيبيحدثممنالعحبإنمافيخطئ،يحذثممن

الصواب.علىرووهمابحرفيمغمورةقليلةتحدالوهمفيهاحصلالتي

والضبط،الدقةعدموإلىالتيقظعدمإلىغالبهايعودوالاختلافات

فتضعفالإنسانت@ابالتيوالحوارضوالسفسية،البثريةالحوارضإلىإضافة

مامنهامتعدثةوهيخطأ،آوغفلةأونسيانمنوهمفيويقعداتقانه،ضبطه

لهذلثوكلالصديع.أوالولدأوالمالأوالنفسأوالجسمفييكون

وضبطه.وحفظهوفكرهعقلهفيالإنسانعلىمؤئرات

عخهابكشفكامنة،أسبا@الثقاتأحاديثفيالعلةوقوعوراءإن

بينها،والموازنةالطرقج@عحولتتمركزذكرها،أسلفنابطرائقالنقادجهالذة

مافيهاكئيرفوهيالثقة،حديثفيالقادحةالأسبابهذهذكرهناوغايتنا

واحد،عنوانتحتيندرجماوفيهاوالنفصيل،الفصلإلىيحتاجمتداخلهو

كالاتي:وهيفقط،إليهالإشارةيستحقماوفيها

كث@(4)كلاا/2الاعداله@ميزادانظر.وكغ.لنلميادحصلكما(1)

منهورحالظنقةالمغداث@،زكرياأبومولاهم،الغطماني،عودلنمعضلنيحيى(2)
امأهل@سنةولدوعيرمسا،السؤا@هوإالالتلىلح!ةلةوالتعديع،الجرحإمام

17)9وهالكماال@8/98تهدبانطرةمأ23)سةوترلي والميران2(،5
9للا4/014"لاعدالا .(7ملا)االتفريبهو"3(،6

.(52)اللهرلمجه)روايةمجى"اس@تاردح(3)



التنطيريالقسم
-

البثري.الضعفا
الضبط.خفة-2

ختلاط.لاا-3

والتحريف.النصحيف-4

البصر.انتقال

الجادة.سلوك-6

البوح.علىالإدخال-7
التلقين.-8

عليه.والاعتمادبحفظهالراويوثوقشدة-9

لاحتراز.والتوقيا1

بالمعنى.الروايةاوالحديثاختصار-11

التدليى.-12

لتفرد.ا-13

الثوخ.جحع-14
)المذاكرقأ.الحديثتحملكيفية-15

الصحبة.قصر-16

المتون.وتقاربالأسانيدتئابه-17

مزيدعلىالقارئليكونالأخرى،تلوواحدةعنهاالحديثوسأبدأ

الحديث،طالبلدىمتصررامنهجأولتكونالألسا@،لتلكمومعرفةبيان

وكوامنالخللمواقععلىالاطلاعمنخلالهامنالفهمالباحثيتمكن

الجامعاتبعضلرىزصفيالروايات،منكئيرأتث@وبالتيالعلل

وبالتهفأقولالحديث.علوممنالنوعبهذاالاهتمامعلىتؤكدالجاثة

لتوفيق:ا



-

@لبشريمة@لضعفا-

ثالفعالد@لعلل@لجامعفي

والوهمالخطاودخولإنسان،منهيخلويكادلاعامسببوهو
(1)

يخلولافالوهمبالضرورة،علممماالثمريالجس@علىوالكسلوالنسيان
الصحيح:الحديثتعريفمنلناواضحوهذاالضابطين،الأئمةكبارحنىفه
يكونولاالسند،متصلمتهاهإلىمثلهعنالضبط،تامعدلرواهالذيفهو
(2)معللأولاشافأ

على@اذوالعلة،الثذوذعدمالحديثلصحةفاشنراطنا
الإماميقولولذاوالعلة،الذوذحديثهمفييدخلالضبطالتاميالرواةأن

"احمد:
فلبس"مسلم:الإمامويقوللماوالتصحيف؟!الخطأمنيعرىومن

قالصوابأ،يراهوموالصوا@،المرءليهأخطاماأيالحلطالهاء،بمتحالومم
أي3ومهداأ،دلاح@وموأسحد()اسمهترىوأت)أسحد(باسم.نا@يةمنةلمحلك
عاراتهم.فيالمحذثرديعملهالذيهوومماعلط
الوفمأما

"

ةدلكمتاليخر@@رادةمعإيىالنصسبقفيمايقالئهل@الهاء،بسكود

وفم.)أحملأ@ذاتفول.أدتريدنتو()أسلألاسمنادلةس
3)ونه.الفحلالهاء،لمتحدالرممالاحرعنالمحي@ىلأحدالععلصردويختلص
استعسالفيرالسلاحطيالئأ،لومممه.فالمحلالهاء،لكودالوفمأمايؤهه

لاناللغين،تلاخلل@الصرفيوديميهماوموالالن،لي@الحمع
الساكةالمجةومضارعالممتوحفالصجعةماصييأخنوا

)الوهل(و)الومأووليههألوميالفظالتخطنةمقامليويخرهمالحذنرد@)لما@ز
)كلط(فيالمعنىلوضرح)أغلاط(،و)الحلطأو)يعلطأو)غلط(لثظعلىومم(()و

الماثةفيولا@نتراكهومنشقاتصلوههافيوغموضهومنتقاتص
)الوفهالمطمع

و@بحرحأألط@فيكودلالقح،)الوهامىلاأخ@موالديبالكود،
مو@يددبللحل،أوقولسيكرهعساالتحبيرمقاملحيالعربوهدا@يدننقدأ.
ومرثنكب@،"اكسمادحاجةقضاءعنللنعبيرالقرتداستعملمادالاصظرالقر@ن
بهكىالمفرينلعصعندألظماثم،وختسلارالأرص،مىالمنحفضالمكاد

الزوجاتصالعنيتكلمحينألفاظهوانظرالحملية.ولومو(الحاجةقضاءعن
@الرفعةوانظروعرما..و@نأصى@بتغكاو"تذش@الهرة،لقصاءبزوتجه

5ةللكنوياواقكسيل 49-5 5 اللمظين.عرض@يأبدعجثغدةأبيلمحققه4
7الحديشه:علمأنلاالمعرفةانظر: @المطبرعو@التقريب@@تحقيقي،9

التدريب@"
77الحليفعلوموالاخنصار1/6،3 0

شحقيقي.
3الحديشهعلمأللاالمعرلحة 83 0

بنحمفي.



لتنضليريالضسما
=

منكانواو)نزماننا-إلىالماضينالسلفمنأئروحاملخبر،ناقلمن

والسهوالغلطإلاوينقل-يحفظلماو)تقانأتوقيأوأشدهمالناس،أحفظ

يحت@ممنأعحبلست9ةمعينابنوقال"ونقلهحفظهفيممكن

لافيصيبيحتثممنالعجبإنمافيخطئ،

الخطأكثيريكانواعدالتهم،وثبوتصدقهممعالرواةمنوكئير

أئمةعندمقبولوحديثهمحديثم،علىالغالبلي@نلثلكنوالوهم،

ولكنالنانيةالطبقةلأصحابخزجحبتمسلمالامامصنعكماالحديث،

الصحيحةللأحا@يثبلتميير،دودمقبولكلهحديثهمانذلكمعنىلي@

ولكتبوحفظه،حديثهضبطقدهناالراويأنللناقدفيهترجحممانصيب

ووهمأ.خطافيهأنللناقدترجحممااخرنصيبالعلل
معالأئمةمنأحدكبيروالغلطالخطأمنيسلمالئمالترمذي:وقال

بالحفظالعلمأهلتفاوتعلىتدلعالرواياتمنأمثلةفساقلاحفظهم

أهلعقوالروايةهذافيوالكلام"قال:ئمالخطأ،وقلةبالضبطوتفاضلهم

آهلمنازلعلىلهلئستدلالاختصارثعلىمتهشيئأبيناو)نماتكئر،العلم

أهلمنفيهمملمومنوالإتقاد،الحفظفيبعضعلىبعضهموتفاضلالعلم

يطشيءيململأيالحلم

نجدمنةإنسانيسلملاوأئهبدهيا،أمرأالزوايةفيالخطأكانولما

منعددأوهمتقذ@مناعانثةالمؤمنينأمفهذهالأكابر،وقموقدالأكابر

الزركثينلكجمعوقدالأحاديثمنعددفيالضحابة
(6)

أسماهجزءفي

1التجيزا:@(1) المقلصف7

.(52)اللحرلمجهلروابةامعينالنتريح"(2)

3كتابهشدمةفيأشلىكما(3) .1/92الراوي،تدريب"وانظر1،/

2الصغيراالترطيسلليكأ 4 0 / الحا@.6
الجامع.آخر2@/6الصعير"الرمديلحكلل(5)
عالمالدين.بدرالافحيئ،اللهنجدأبرالزركني،اللهعبدبنبهاثولنئحندفود(

المحيط!دالبحر@شفاتهمنوالحربيفانحديتديماركوالأصول،بالفقه

انظر:=مما.7يكانة@وتوفيمأ،745)سةولدالقر@ف@ه،علومليالبرمادو"



-

والعهائد@لعللدي@لجامع

بناللهعبدالإمامقاللذاالصحالقهعلىعائثةاستدركتهلماالإجابة"

"المبارك:
فيالضحابةمنجماعةعانثةوهمتوقدالوهم؟!،منيسلمومن

للحديشهروايانهم
(2)

مناحدمنهيسلملاوالنسيانالوهم"البر:عبدابنقال

@المخلوفبن..

عوامفيفالشياننسيقدبالوحيالمؤيدوهو@الرسولكانفإذا
فهذاحفظه،قادحذهنهطارقفالنسيانالراوي،تثتتومهماأولى،الناس

أبيمنسمعت"يقول:والتنتتالحفظسعةمناللهحباهماعلىالأعمئ@
بعضها"فنسيثمرضتئمحديث،ألفصالح

حالبكلفبحدثالراوي،مروياتعلىبطغىماالنسيانأشكالومن

الحديثمضطرب"غالبا:فيهيقالوهذاف@نمعفييعلقماعلى
يحفظهافلاتلمبذهبهافيذاكرهالأحاديثبحضالراوييسىأنومنه
"جاء@يمانلدمنوينكرها،

أبيعندينار،بنعمروعن"مسلمصحيح
نعرفكناماقال:عباسابنعنيخبرسمعهائهعباس:ابنمولىمعبد

معبدلأبيذلكفذكرتعمرو.قالبالتكبير.إلارجماللهرسولصلاةانقضاء
(6)ذلثإقبلحدثنيهولدعمرو:قالبهذا،أحدثثلمةوقالفأنكره،

(2)

3)

)،(

(6)

.66/،لأعلالأوالا6/3،5الذهسهوالشدراتك@793،الكانحهالالدرر

الألححاليسبدبتحقيقمرارأطع
1هالترمذيعلللمرح 5 9 / همامط.وا/634عرط1

2اقمهيد،1 6 8 /4.

سرعيفاحكامفي@نيانهأنيخفىلا
3لمحالكفايقه 83

@
فيالوويسطرهاالتيوالد@رالنمقىوص(121))38،(2/19مسلم!صحيح 73فيقالهماسلملصحيحشرحه معبدألوهذاخبرنيقوله:(ةإ(583)عقب3/

الذيالحديثصحةيلىفمالهعلىدليلالحديتبهنامسلماحتجبمفيألكره.3 منمبوهذانقفعهحذث@راله،المحلت@مكومعالوبهذاعلىئروى
إنكلى=كان@نابهيحتحتالوا.والأصولجين،والمقهاءالمحذثضسالحلما.حمهور



لتن@ليرىالقسما
-

بهافيحدثتلميذهبهافيذاكرهالأحا@يثلعضالراويينسىأنومنه

بنالعزيزعبدأخبرناةقالالافحيآخرجهماذلكمننفسه،عنالتلميذ،عن

صالح،ابيبنسهيلعنالرحمن،عبدأبيبنربيعةعنالدراصرثي،محمد
هد.اقمعباليحينقضىع@اللهرسولأنهريرة:أبيعنأبيمععن

وهوعني-ربيعةأخبرنيفقال:لسهيل،ذلثفذكرت9العزيز:عبدقال

أحفظهإولاإباهحدثتهأنيئقة-عندي

@الذيالراويورعويبينبتلميذه،النيخونوقشدةبجلاءيبينفهذا
تلميذه،عنالروايةيستنكفلمبلالحديط،لذاكحفظهعدمإظهارعنيتوان

كراسأالعلمأهلبعضكتبوقدالأمة.هذهغيرفيتجدهلاالأمرهذامثل
المعنىهذافي

رفيعمنيغضمماهذاولي@الثر،عنهماينفكلاوالسهوفالذهول"
العلمية،المسائلفيالسهومنينجولاوالعالمقدره،وجلالةالعالممرتبة

@اوالكتابة!التحريرفيفكيف

ماحسبعلىو)ثبارإقباللهاالبثريةالنفمسأنالاسطباعالمنآيضا

فيبالتفكيرانشغالأووأرتنومقلةأومرض،آوفرح،أوحزنمنيعتريها
فواهمستجمعولامنهيئغيرالراوييحعلمماذلكغيرأوالأمور،منأمر

ذكرفربماالئاطوضدهبالكسل،نعنهيحئرماوهذاللتحديث،
التحديث،سبيلعلىلاجرتلمناسبةالحالهذهفيوهوالحديثالمحذث

ل@حدنئكأنيأدكرلاأوحفظه،لا(قال.أولسيالهأو@بهلتكيكهلهاليئ-

لاسالهيحتحلافقال@،جفةابيأصحا@صالكرخيوحالفهمونحو@لد،

يجورفلاق@بهيحلتهلموانهعصالراويصتكنبقاطحأجرمآ@نكارآألكره@نا

موواليحالآخر،جرميعارعىواحدكلحزملأنحميمهم،عدلهالاخجاج

لأناالراري،أحاثيتباقييرنلكيقدحولاالحليت،ملابصقاطلوح@الأعل

كذبما.لتحققلم
طهلكما@انظر.ا(2)لولاء.اط.ك@726لأما@ا(1)

0381.

1الأساياطفر"مقلحة(3) 30.



=

يالفعائد@لعللفي@لجامع

الحديثالمحدثفيذكرالحديث..فلكعنسؤالأوموعظف@أوكفتوى،

سندهمنئسقطأومرفوع،وهوبوقفهأوموصولوهوب@رسالهإمافهفينقص

ذلكغيرأوتجمامه،التنيسوقلاأوالتدلي@،سببلعلىلارواتهبعض

عنالحديتفلكالرواةبعضأخذربمااختلاف...منالحدبثبعتريمما

الئيخحذثصربمانقص،منفيهماعلىفيرويهالحال،هذهفيالئيئفلد
لهذاالرواةبينالاختلاتفيئأتامأ،التحديثمجل@فيالحديثبذلك

فيختلفكله،حالفيإلاالحديثبذلثالبئيحدثلموربماالسبب،

يوفقونالحديثعلماءفنجدالحديث،ذلكروايةفيشاركهممنأقرانهمع

أهليفهمهابعبارةالسببهذاإلىبالإشارةالاختلافهذابين
لاختصاصإا

الأثرموقال9رجب:ابنكقولأحيانأالسبببهذاالعلماءيصرحوقد
عروة!بنهثامعنالكوفيينحديثأحسنماالله:عبدأبوقالأيضأ--

هاماانيعني:النثاط،علىإلافاكأرىوماقال:أشياء.عنهأسندوا

توجيهفيالمنذريالحافظوقالأخرى"مرةيرسلئميخ@د،تارةيثط

أوبالتحديث،فصزحذلث،بحدالسمعتذكرإنهيقال:أنالويمكنحديثين:
الشخصفكرعنوشمكتئسند،فلامرةويفترفي@د،مرةيثطالراويأن

@الحاليقتضبهلماأخرى،ويذكرهمرة،

والكسل.والشيانالخطأالإنسان،عندالضعفآئارأهمهذه

@لضبصخفة-2

أوالحديتتحملهحبنلهتعرضنملروايفضابطاالمحذثيكونقد
الأموروهذهحديثه،فيالعلةندخلثمضبطه،فيالوهننجعلأمورأثائه

1/9لالحللاكابمقدمة(1) الحميد.ط.1
2/6وعرط.لم@2/4الترمدياعللنرح"(2) 7 دالمللاكنبومقدمةهسام،ط.9

9 2 / الحمبد.ط1
9لما-ا/الحللا"كابمقدمة)@أ الحميد.@5



التنطيريالقسم
ت

تبعآالأحيان،بعضفيالرواةبعضعلىتطرأخاصةهيبلعامةليست
ئة:الطارالأمورهذهومنوالثيوخوالأماكنالأحواللاختلاف

معين.راوعنأومعينبلدفيالحفظتغيزأ-

البصر.فقدانب-

السن.صغرج-
والشيخوخة.السنكبرد-

والفضاء.والتجارةبالعبادةلانشغالا-5

ر@رمين:لرعنبلدمعبنفيننبر@لحفظأ-

مثلأ،كتبهيصحبلملأثهثالمواطنمنموطنفيالراوييتغيرقد

حاتم:أبوقالالبصرة،فيلمعمروقعمافلكمنفيهم،حفظهمنفيحدث
1أغاليط.فيهبالبصرةمعمرحدثما"

بنيعقوبوقالحفظه،تغيرلأنه0

كتبهلأنةاضطرابفيهعليهم،قدمحينمعمرمنالبصرةأهلسماع"شيبة:

فخفمماالعراقيينعنمعمرحدئكإذا@معين:بنيحيىوقالمعمهتكنلم

الكوفةأهلفأماممتقيم،عنهماحديثهنف@طاوس.وابنالزهريعنإلا

شبنأ"الأعمن@حدبتفيعملومافلا،والبصرة
المدنجي:بنعليعهفالفالأعمشمعين،رابىفيحفظهيضعفقدأو

بنوسلمةالحكم،مثل:الصغارهؤلاءأحاديثفيالوهمكثيرالأعمئ@"

إلىنزلإذادمنصورأحمد:وقال@ثابت..أبيبنوحيبكهيل،

المئمايخ
()

ثابت،أبيبنوحبببوالحكم،إسحاق،أبيإلىاضطرب

7/1الكسا@ه@دب"(1) 8 2(6697).

2/7وعتر@6"2/2"الترمذيعللدشرح(2) 6 الميزادوانظر.ممام،@7
4/1الاعداله 5 ك@.9كث@-النهديبماه/@نب@ر@)2*8(،4

1الترمنياعللشرح(3) 2 / 77وعنرط.26 4 / همام.ط2
7النرمنياعللشرحللأ / 8عنروكلأط.2 0 0 / همام.ط2
ولشتأصليةضرثماليالياءلأنأثتناثماوالجادةلالمنانخاالمطبوع:نن)م@

برانذ.



-

ئد@الف@العلل@لجامعدي@

"كهيلبنوسلمة

@لبصر:فقد@نب-

صدرضبطةنوعانالضبطأنالحديثعلمبدائهفيالمعروفمن

ضبطأجلمنحفظهيعاودأنإلىيحتاجالصدروضابطكتاب،وضبط

إذنوالمقاللة،الروايةأجلمنكتابهيقرأأنيحتاجالكنابوضابطمروياته..

البصرزوالنف@لذاالحفظ.علىالمحافظةفيكببرأئرولهمهم،لالبصر
رواياتبعضفيالوهمدخولإلىالنهائيةالمحصلةفييؤثيقدوذهابه

يعتمدالثقاتبعضوكانالروايات،بيناختلافحصولنئمومنالمحدثي@،

بعدحديث@فيالوهمحفظهمنحدثبصره،ذهبفلماكتبه،على

رجالمنآتهمعالصنعانيهقامبنالرزاقكعبدالتلقينبعضهموقبلذلث،
قالفتغير،عمرهآخرفيحجر:ابنالحافظعنهقالالميدان،هذأ

باطل،هذاةفقالجبار"@ا@لنارحديثعنيسألاللهعبدأباسمعت@الأئرم:
حدئنيقلت:الرزاق؟عبدعنبهيحدثومنقال:ثمشيء،هذامنلي@
هوولي@فلقنمطيلقنكانعمي،مابحدسمعواهؤلاءقال:شبويه.بنأحمد

عميمابحديلقنهاكانكتهفيلشتأحا@يثعنهاسندواوقدكتبمطفي
@

صغر@لن:ج-

عدممظنةالصغرلأنالعقل.ويتمالنضجيكملحينالضبطوقت
عوانةأبيمنسماعهالأسود:إأبيبنبكرأبيفيالمدينهابنقالالصبط،
وأناقتاثةإلىلبلستراشد:بنمعمروقالصغيرأ@كانلأثهضعيف،
بنالرحمنعبدفيشيبةبنيعقوبوقال"أسانيدهأحفظفلمصغير

ةأحمدوقالصغيرأ@اوكانآبيهعنروايتهفيتكلموا9مسعود:ب@اللهعبد

9الر@لىاعللفرح@(1) / 8وعرط.ى2 0 1 / ممام.ط.2
4/5الكسا@اديب@"(3)لمأ."لللادالتقريس@(2) 0 0(4003).
2/4الاكدالااليزاد(3 9 .(1203)يخثمتاأليابنت@لح"(5).(4هلاه1
4/4الكمالهتهدب@(6) 3 .(38)ملا2



التنطيركطالقسم
-

أخطأ"الصغارعنروىإذاسلصةبنحماد"

دواعيمنالسنصغرأنعلىتدلالحلمأهلعنكثيرةأقوالوهناد
الكيسين،الضابطينالصغارالمحدتي@مننماذجهناككانو)نالضبط،خفة

كانله:فقيل"دينار.بنعمروأصحابعلىعيينةابنقذمحنبلبنفأحمد

وشئلكبآإصغيرأيكونفقداصغيرأكانو)نقال:صغيرا.عيينةابن
فدفقال:صغيرا.كادائهيذكرونإنهمداله:وقيلإسماعيلبنإسحاقعن

"يفبطصغبرأيكون

و@لشيخوخة:كبر@لسند-

احنلاطوحدوثالذهنتفرقمظنةالشيخوخةومقاربةالسنكبر

السنبرمح@ريثا@قطعبالمح@أهلاستحبلذاالحفظ،
(4)

قال@

الخرف،بحدثمنلهافيالتيوالحالةالهرمحدالراويبلغإفا"الخطيب.

عميإفاوهكذاوالتسيح،بالفراعةوالانشغالالحديت،تركلهبستحب

فكانحفظه،ساءكبرفلما"زياد:أبيبنيزيدفيالحاكموقالبصرمأ

إسحاقابيفيالذهبيوقال@المنرنفيويزيدالأسانيد،يقلب

"السبيعي:
1يختلط.ولمونسيشغأثهإلاالتابعين...آ@مةمن

0

الشيخوخةتحدئ@الذ@للأثرنظرأالباب.هذافيكثيرةالعلمأهلوأقوال

الفهموتغيرالحالوضعفوالذاكرفالجسماختلالمنالرواةحفظفي
الخرتوحلول

7وعنرط.6كا/2ابرمذياعلللصرحا( 83 / ممام@2
ه@ام.ملأط.@/2وكرط.493/2@الترمنيعللدنرح(2
.62الالكفاتحه.(3

3الحديشه:علمأنلادمعردةانظرةكأ 4 بتحقيقي6
1ياعفالراوبلأحلاقالجاح"مأ 93).

4يق@1/الرايص@@(6 02.

3/02لاعتدال،االميزان(7 7@6393@.

2المغيشأدفتحانطر:لمأ 87 / الخصير.طوك@332الحلسية.@2



-

و@لمعائد@لعللفي@لجامعى

و@لفضاه.و@لتجلىةبالبادةالانشغال-"

ويعارضونبالنهاريكتبونائمحذثؤنكان
(1)

بالنهارويحفظونبالليل،

منيسمىفلاكذلكيكنلنمومنالفحئثين،شانوهكدابالليل.ويتذاكروفى

قال:الزنادأبيعقصحيحهمقدمةفيمنلمالإماموأسندالحدير،أهل

لي@يقال:الحديث،عنفميؤخذمامأمونون-كلهممئة،-بالمدينةأثوكت"
"أهلهمن

لاوثمانينسبعينأباءبالمدين@مايخأدوكتدا:(3)أن@بنمالكوقال

عليهإالناسقزدحمالسنفيدونهموفوشهابابنويقذمعنهم،يؤخذ

كبيرعددعنيأخذوفىلااثمحدثي@جهابذةمنعد@أجعلتأموروهاك
عنوالئاغلالحديث.عنيثاغلونكانواالزواةهؤلاءأنهيالرواةمن

إلىفلكمالكانصربماإتقانه،وعدمالحديتضبطلعدممدعاةالحديث
والاختلافات.والحللالوهمبعضدخول

المحذئي@،بعضرواياتضعفتفقدالضبط،خفةأسبابمنوهي
وكتابة.حفظأالحلمعنلا@شغالهم

مروياتهمضبطفيالتقصيرعلىالمحذئينبعضحدتالتيالأمورومن

(2)

(4)

إحارة،أوسماعأعفيرويالدفيسيخهلكتابكالهالطالبمقاللةيرالمعارصة.
عرضتلقالماتابعروةسالوقذشخه.أصللهالمقابلشيخهلأصلأو

2@الكفاقي:انظر:ت@.@قال.لا،ةقالكابد؟ ا/الحنم!بيانو@جامع3،7
1"االلماعوإس، 6 2الحديثعلمأنلاو@سردة0،0 5 4 0

ودمرحلنحقبقي،
4والتدكرظالتصرة 78 / 2/1المحبشهقحو@تجحفيقي،1 6 5والعلمبةط.4 3 /3

الخضير0ط

الالكفايف:@يوالخطب)524(،الفاعلاالالمحتثفيالرامهرمزيأسندهوكذلث
1 5 به.أليمطعنالزنا@أليالنعنالأصعي،طريقمنجسيعهم9

دار@إمامالنننجمالسدفي،افهعدأبوالأصبحي،مالكب@أصسمالكئر
1لاشةتوفيالمعروف،وال@نبالمرطاعاحبالهجرة هأ.7

6/3الأولياء!حلية"@)لطر46 التقريباو"2(،063)6ولالكماالهتهديبو"1،6

1لالكفايقه 5 9



لتنطيريالقسما
=

ضبطمتابعةدونلذلثاوقاتهمغالبوصرتبالعبادةبعضهمانثغال

وغفلوالعبادفالصلاحعيهوكلبكبرمنداومنهمحبان:ابنقالرواياتهم.

وقثبالموقوف،واسندالمرسل،ردعحذثفإناوالتمييز،الحفظعن
حتىهذاشبهوما@كالببئعنأنى،عنالحسن،كلاموجعلالأسانيد،

فقال:قاعدةفلكفيرجبابنأصلوقدبههالاحتجاجحدعنخرج

"والغلطالوهمحديثهمعلىيغلبالعلماءغيرالصالحود"

العارفينالأد،هذاأئمةأقوالمندلكأخدإنمارجبابنوالحافظ

العلماءنحمقالوأسراره،معانيهفيالغواصي@بعلله،
أنى.بنمالك(3)

يحدثون@وعبادةوصلاخفضللهممشيخةالمدينة-يعنيالبلد-بهذاأثوكت"

لمةقالالله؟عبداباياولملة:فقيلقظ،حديثأمنهمواحدمنسمعتما
ويؤخذأرلعفمنالعلميؤخذلا"أيضا:وقال"يحذثونمايحرفونيكونوا

ولاالناس،أروىكانو)نبالتفهمعلنسفيهمنيؤخذلاذلك،سوىممن

لاكانوانعليم@ذلكجرببناالناس،أحا@يثفييكذبكذابمنيؤخذ

إلىالناسيدعىهوئصا@منولاعج@،اللهرسولعلىيكذبأنيتهئم

بطايحذثمايعرفلاكانإفاوعبادةفضللهشينيمنولاهواه،

بغيره،الئأنهذاعنالاشتفال"السهو:أسبابمنتيحيةابنوجعل

"والعبادة..الزهدأهلمنككثيرله،ينضبطفلا

فاغسلالزاهد@فلان)حدئناحديخطفيرأيتيؤا9د@(:مدهابنوقال

.1/67وحي@!لمحرامقلمة!(1)

2/7الترسدياعللدنرح(2) 1 ممام.@ك@2/8وعرط.1
ة(0632)ك@31الكمالاتهذيب"فيال@زيقالالافحي،الأمامفلكعليهأطلق(3)

"الجمف@الكالأترحاء@نايقول.التافعيئسمعثةالأعلىعبدلنيرن@وقال@

ي@23(المرول@روابةأحمدللىماملالملل،)ى

ها/82.الفتاوى،دجموعللا(.(418)الفاصل!دالمحنت)مأ

واسممند@بنبحيىبنئحئدلنإسحاقئحندساللهنجدألرالجوالالحافظفو(7)
انحديخصليالأتمة@مامشدهاسحئناالباطرتاني:فالالوليد(بنإبراميممله:

هأ.395)سةوتو@ى1(،3")مة.وفلمأ،311)ولد@سة



=

شفهبدك

و@لفالالد@لعللفي@لجامع

البصري،فير@زعتاض:أبيبنابانقدمنا:ماعلىحالهكانتوممن

"المتروكحنبل:بىأحمدالمبجلالإمامفيهقالالحبدي،إسماعيلأبو

المتروكينالعباثهأهلمنالترمذيذكر9ةالحنبليرجبابنقال

"عباشأبيبنأبانأحدهمارجلين:

منواحدغيرعياشأبيبرألانعنالروىالنرمذي:الإماموقال

(4)الأئمة
عوانةأبووصفهماوالغفلةالضعفمنيهكانو)ن@

(5)
وغيره

(6)
فلا

الرجلإنقال:اثهسيرينابنعنيروىلأتهةالناسصالثقاتبروايةئعتز
فوقه.منأتهمولكنأتهمصفماليحذئنح،

واحدغيرروىوقذ
(7)

بناللهعبدعنعلقمة،عنالنخعي،إبراهيمعن

أبيبنأبانوروىالركوع.قبلوترهفييقنتكانالثبيئء@رأنمسعودة
أن"مسحود:بناللهعندعنعلقمقيعنالنخحي،إبراهيمعنعياش،

عنالثوريسفيانروىهكذا."الركوعقبلونرهفييقنتكانالتبيئ-؟أ

3/4لاعتدا@هاوديزاد2،لها7البلاءاأعلام@ميرطر.إ الحماظاوشذكرة7،9

833وعرط.2/117"الترمذيعلل@سرح / ممام.ط.2
.@142@تقريب@الالظر:وا)011(،@ش@لكاا

9الرمدي!عللفرح@ 7 / 3را/عمرط1 9 ممام.ط.0
ونحثي@تلاتةبهنمف@لغعةروىمن(138)1/،9الكما@هتهنيبليإالمريساق

عطاهيريدسمولىالزارالراسطيعوالفألوالنمكربائهعندسالوعع

الالتارلخانظر:امأ.7للاشةتويرالالمسد!،صاحصئت،ئقةةالصرةمحذت
8/1الكيرا 8/2اللاطأعلامودسير8،1 1 .(7407)التقرب!و"2؟2او7

@يالمزيلقلهاوحكايته
9الكصا@اتهذب" 6 / ونصها(13له1

الحن،دلمات"
عليئفقرأهعياش،أليبنأبانفأتيتالحسى،أصحا@صفجمعتهكلا@هاشتهيت

شيتأ@.عةأرويأنأستحلفماالحس@،ص
9الكما@هخملي@"ا@طرة 5 /1-9 ل@31(.6

6للانيةأبيابىعددزحمادسمفنم: 97).



التنطيريلقسما
-

بعضهمصروىعياشآبيبنابان
(2)

الإسنادبهذاعياشأبيبنأبانعن

عتدباتتأتهاأميلأأخمرتنيمسعودبراللهعدقالفيه:@زادهذا،نحو

."الركوعقبلوترهفيقتك@النبيئفرأتع@التيئ

حالهفهذاوالاجنهاد،بالعباثةؤصفكاد@دو)دعياشأبيبنوأبان

بقيملاصالحاكادوانرجلفربحفط،أصحابكانواوالقومالحديخت،في
@ايحفظها...ولاالنهادة

فيالعمرويستمرغونالعلوممنبعلميشتغلوناتذينمنوكثير

الأخرى.العلومفيللتقصيرمدعاةتلكيكؤنتخصصهم
لقضرالرواةبعضفيتكلمائحديثجهابذةبحضوجدناوقذ

تهممهم
(4)

سليمانأبيبنحمادأولئكومنالفقه،على
()

الفقهاءكبارمن

النعمانحنيفةأبيوسيخ
(6)

أحدأرايتدالما:(7)الثبانيإسحاقأبوعتةقال

(5)

3المسماليوالدارقطني!(6978)المص@!@فيشيةأليالنعذ 2 / العلميةط2

الرسالةط(1663)و

2/3والدارقطي)7796(،ئبةأليابرعندمارونيزيدسينفنم. الحلميةط2

لة.سالرا@(1662)و

2الجامعتحرالصجرالالحلل 3 5 /6.

أوطلم@النيء.رتهممأطلبصأي.اتهممصفمتبقالالطب،الهمم

"العر@@لاداصظر.ل@لالمامعيلالأمر:الرحلاهتميقال:والعايفالامتسام

5الاصطلاحالمحالنوحاسية)مغه،مادةالوسيطوالالمححملممعأ،مادة 7 80.

مرلىالكوفيئنلمبنإمساعلألرالعراق،فقيهمليمان،أليبنحمادالامامئر

مأ.ا20)لسةتوليأومام،لةصدوقالأشعرير:

3/2الكبير!والالتاريخ6/33،2سعد!ابر)طبقاتانظر. أعلاموالشر)9692(،1
5/2البلاء، 31.

ليمولىالكوفيالييتالتلنالنعمانالحراتعا@الملة،فقيهالامامفو

3
سحةولدانحديىفيتقةخيفةألركانميى.بىبجىقالتعل@فلنالله

مأ.ا50)سةرترفيمسأ،.)

3بغداد@31/لترلخانظر. 2 4الغر@51/ط.وفي3 /7الكسالهودتهدي@4،4

6/3اللا.!أعموالصير)4307(،+9 9

شيان،=بنيمولىإسحا@،أبوحاقاد،رجممال.يخر@ر،سلبان،أليشانسل@ئو



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

حاتمأبيبنالرحمنعبدنقلفقدهذاومعحماثامنأفقه
(2)

أميرعن
أبيابنيعني:حماد-كان"قوله:الحجاجبنشعبةالحديثفيالمؤمنين
أنيعني:"فقال:نلثعلىحاتمأبيابنعقبثتميحفظه.لاسليمان-

صدوقهو"حاتم:أبووقالالآثار"حفظيرزقلموأنهالفقهعليهالغابى

"صؤسبالاثارجاء@ذاالفقه،فيمستقيمهوبحدثه،يحتجولا

كيرالفقهاءأنفيقواعدوالتعديلالجرحعلماءوصعهناومن

الحنبلي:رجبابنقالالمتون،حفظدونالفقهعليهميغلبانمحئغين
يحفظونيكادونلابه،الاشتغالعليهميغلبحتىبالرأيالمعتنونالفقهاءلا

حفظفيويخطئونمتونهعولاأسانيدهيقيمونولاينبغي،كماالحديث

@ألفاظهفيالحفاظويخالفونبالمعنى،المتونويروونكثيرأ،الأسانيد

عليهمالغالبالفقهاء9حتان:ابنتالفقدالتنظير،بهذامسبوقرجبوابن
وأسماءالأسانيدحفظدونبالمعنىوأداؤهاو)حكامهاالمنونحفظ

إلارفعهأقبللنمالفقه،عليهالغالبوكانخبرأ،محدثرفعذاف@المحذثين،
نماد@المنقطع،منالموقوفولاالمرسل،منالمسنديعلملالأئهكتابه!من

فقطإافمتنإحكامهمته

ابنعنهوحذث9عدي:ابنقالسعد،بنئمبيبالتجارةالهتهمفممن

(3)

اهأ.3لاةوقلام@3لهويخل.اط2لامقيل:وداتهسةيرواختلف

3/2الكما@هكذيبر@)135(،4/911والتعليلاالجرح@الطر: 8 5(،02فى2

7الذهبهودسنوات / 1"2.

3/1والتمدبلاالحرح" 6 0(642).

منها:صشفاتلةئحتد،أبوحاتم،ابيبرالرحمننجدالحافظالعلامةفو
ط.327)مفةونوفيمما،240)سنةولد"،ولالعللالالسد

3/2الحفاظ،شدكرةانطر. 2/5لالاعتداادودميزا@9 أعححيرو@9(،4)ملا87
13/2لبلاء!ا .83،/2لذصهاوالنذرات6،3

3/1"والنعدبللالجرح 6 ثلأ(.2)ك@161والتعليلاالجرح"يكأ.(642)0

انربذ/ي9،؟/1علل@نرح
833عروط17 هصامط2-834/



التنض@يريالضسم
=

وهبابنعنهكبإليهاتحارتهفيبمصرشيبأولعلمناكير،بأحاديثوهب

الرواةمنكثيرحالاستقرأناحينوجدناوقدويهمإفيغلطحفظهمن

الوظيفي،المنصببهذالانشغالهمةضبطهمخفقدأنهمالقضاءولواالذين
عامبعدالكوفةقصاءوليحينالخعياللهعدبنثريكبالقضاءشغلوممن

القضا.وليمنذحفظهتغير"حجر:ابنالحافظقالومئة،خمسين

لكوفةإبا

الرازي:حاتمأبوقالليلى،أبيبنالرحمنعبدبنمحمدوكذلك
"بالقفاءفساءحفظهشغل9

(3)

أحاثيئهضبطعنتلههفلمبالتجارةاشتغلمنهناكلكنعامخطهذا

نجغلهولمالقضاءوليمئوهناكوغيرهما،سعدبنوالليثالمباركابنمثل

0العنبري.معادبنمعاذمئللأحاثيثهوالإتقانالضبطعن 0

أثباتفهماقرائهد3الكرالقرآنبقراعةشغلواالقراءمنجماعةوهناك

بأعباءنهضوانهمف@وحفص،والكسائيكنافعالحديثدونالقراعهفي

الحفاظمنطاسفةأنكماالحديث.فيذلكيصنعراولموحرروهاالحروف

يعتنولمفنفيبرزمنكلشأنوكذاالقراعفيحكمواولمالحديثأتقنوا

أعلمواللهعداه،بما
الداعية،المبتدعروايةمئلةأخرىتطرأقدالأمورمنذكرناماوغير

كالمحذثيق،العكسأومئلاكالفقهاءالأسانيدلمحونمنالمتونيحفظومن

الضبط.خفة@لىتؤديالأسبابهذهكللحدبثه،المحذثممارسةوعدم

ا-3

عمره،آخرفيالإنانوتصيبالادراك،فيفسادأتورثعقلية

لكبرالآفةهذهتصبهومنمال،ضيعأوعزيزلفقدحادثبشبلهتعرضأو

4@الكامل(1) 9 /5.

ا(كىر9ك@134والتحليلاالجرح"(3)

4النلاطاعحملسيرانظر:(5) 3 / 1 1@

.(2787)لتربلا(2)

1وأنجاسها":لالعلةانظر:(4) 6



-

يللف@اثد@لعللفي@لجامع

باخرةاختلطفيه:يقالسنه

حالفيالراويضبطفييعرضخللفالأخيرالتخليط،غيروهو

أحمدفيأبيهعنحاتمأبيابننقلهمافلكمنمعين،لطارئولي@الصحة

جاعنيئمبعد،خلطثممستفبم،وأمرهعنمطكتبنا9قال:الرحمنعدابن

@خبحدآأ(
كانففال:ذلك،بعدعنهأبيوسثلقال:التخليط،عنرجع

سماعوقتلكنظاهرة،علةيكونددالاختلا@أنبالذكرويجدر
الخفية.العلةوهوخفيأ،كانربمااختلطممنالراوي

لاختلاطافيهادخلالتيئالزمنبةالفترةنحديدالمحدئي@حهابذةواستطع

راهويهبنإسحاقاختلاطحددواكماالراوي،هذاعلى
(3)

فقالأشهر،بخمسة

لأياماتنكفيمنةوسمعتأشهر،بخمسةيموتآنقنلتغير":(4)داودأبو

"يقال

بمدباخرقأ)تحترو.ماه.لعمماوالراءالحاءوكسرالهمزةلمدبآحره()تغير
سثحبأخرقألتجررمرلرطقيتاهبعدماالراسوقحالحاءوكسرأيصاالهمرة
مرلرطةتا.ولحدهاوالراء،والخاءالهمزة
عمرهسرديوحمطهضبطهأختلمعاهاوكلها

2ةالحديشاعلومفيقراعدا@و.أ 49.

1-2/18رالقحيلا@الجرح 9(91)

رامولصلالنالمعرو@يحقر@ائر@ري،الصالحمظلإ،ضحضدسإبرايمإسحتىس
منةولدحبل،أحمدسترينليالور،سكنخرامادمحلتالبهير،الحا@ظالإمام

وقيلامأ،61)
لالحسملهلةمأ،ل@32منةوماتامأ،6يلا"

9/2الأولاء"حية1الطر: 13اللاطأعلامولهر3،4 5 8 المفهاعاولأطقات1،/
1 ضمىالمطرعأبيمهعيربل@لسبفينالأليه@تحعة@يالفبر@رألا@يقال.08

1المخطرطاشه.اثو
0 1 1 مناةياءنموالواوالهاءلمتحراهويهإسحتىس3

كللعتاد@يوهصاقليلة،وهذهايىعاو@تحالراووسكودالهاءصضمريقالتحتيف
وا@حرا@.الباءفيهحورووعيرها،ربحرريهوعمرولهكشريه)ويخ@بامم-

رامويهأ،صرايترامويئىوهلالراهويهومررترابوبميصرأيترامويصهنا
راهويمىصرأيترامرية،مداققرل:سصرفنجرتحرلهأدولكبراموب.ومررت
مولطبراومررت

إلراميم=قالالسن،صاحبالسجستانيالأرثيشدادبنالأشمتسسل@مانفو



طتنطيريالقسم
=

:(3)حاتمأبوقالحازمبنجريراختلاطوقتحد@واوكذلكجماا@رميت

المقبرىسحبدأبيبنسعيداختلاطوقتوحددوابسنقهموتقنل@فتر
@سنينلأربعموتهقبلاختلطاتهإلانفة،":(6)سعدابنقال

(2)

(3)

(5)

(6)

وتوفيهما،202)سةولدالحدبلداودأيىكماانحديتثاودلأبيألنالحربي
(5275)شة

2/4لأعيان@هالريخاتانظر. 13/2اللاطأعلامولهير0،4 2/6العرهوه0،3

6/3بعداثهتلىلح1 5 1الهالكمالهتهديط5وانطر..7/374العرب@ولي5 7

لاعناطه.رداللأ(،9ولمحالمخلطبن!)337(،1/831لاعتا@هاودميزاد2(،63)

8شهلنيراالكوا@او"له(،3 9 للأ.0

قتاثةصححفهفيلكننقةالبصريالصرأبوالأردي،درسحارمبنجريرئر

حفطه.منحذثإلاأومامرلهضحف

2/4يلاوالتحدلحرحداانظر: 3 0لا6 لما،/7النبلاعهأعلاموالمير2(،7

.(911)و@الفقرسه

امأ،95)سنةولدالحطليالرازي3حاأبر@ثوص،ئحندسالارعالإمامفو

ولسبر41،4العر@2/ط.وفي2/73بعداثهالتاريحاصظر.هأ.277)سنةونومي

2مح@31/انيأعلام و4،7
.2/64العبرا1

5والححيع!الحرح@ 0 5 / 2لا2 0 الاعا@ولد@،16@المخلطنواسظر@@،7

4 1ايخراشهوالالكواك@)71(،6 1 1 0(11).

الدنيمرلامم،الل@ي،كادسيدأليسعيدسسعدأبوالثقة:المحذتالإسام
سنةرقبل:امأ25)سمةتولي@لبقا.ونسبالبقيعلمقبرةبسكنكادالمق@ري،

اقسحيىأباءمنوكانيخر@لكوقيلاهأ23)
3/1الكمالهتهذب"انظر 6 5/2النبلاعهأعلامسيرو"2(،2لعلأ6 ادوديز1،6

2/1لاعدالاا 3 9(8713@

كاتبالجصري،سحد،أبووقل.اللهكدألرالحا@ظ،ميع،سحدسبنئحئد

اليهبكنيروالروايةانحدحتكتنروكادمصاتله،وظهرتبغلادسك@الواتدي،
سنةتوليوقه،بل@والخالفينوالتالعينالضحالةطقتفيبهرآكتالأص@

(5230).

2ولالغر@@وفيث@ا/5لغداداتاريخنظر. ال@6/.+الكماوالتهدب6،6

3""لإسلاماتاريخ1و)8285(، 5 02)ويات5 هأ3

4المتمهه.)القسمالكبرى!الطقت@ 2اللاطأعحمالسيروالطرا.7 1 7 /،5

3المخلطيى"و" 3لاكتاطا:ودا)71(،9 6 دي@فيالحالحطوفكرله@.1

5الاري،: 7 وقال.سبن،لاربعتهصقلاخلطالمقبريأد3زالواقديأنة5



-

@للفعالدالعللفيالجامع

علىيؤئرمماالنبوي،الحديثرواةمنكثيرعلىيطرأقدفالاختلاط
علماءعلىشاقأمرغيرهممنالمختلطينومعرفةعلة،فيها@تصبحروايته

هليعرفواحتىمرارأالراويمنالحديثيسمعونالمحذثونفكانالحلل،
شعب@ة.وافقنيإفاخالفنيمنأباليما"زيد:بنحمادقاللا،أوفيهخلط

مرظالحديثيسمعأنيرضلاكانشعبةلأن
(1)

مرارأ.صاحبهيعاودأي:
أثهالحكم:بنلمروانحصلمامنه،والسماعالراويمعاوثةفييذكرومما

يعلمأندونالسريرخلفالزعيزعةأباكاتبهوأجلس@نههريرةأبااستدعى
مرواندعاالحول،حالفلمايكت،الزعيزعةوأبويسألهوجعلهريرة،ابو
عنهسالهعمايسألهوجعلحجاب،وراءمنالزعيزعةاباوأجلسهريرةأبا

تأخيرولاتقديم@ونفأجابالكتالصفلكمنسالقأ

الأسانيدعليهفيقلبليختبرهالراويعلىيدخلالناقدكانوأحيانا
تهف@بمهيرادلماالثيخيتبهلمفإنرواينه،م@لي@ماويلقنهوالمتون،

همامالدكورقالعهالروايةعنالناسويعزتمختلطأيعد
النيالقدرةتلكلهماليىالمجنمعويفظةالنافدبصيرةولكن"الرحيم:عبد

يتعاظمئمخفيةتبداعقليةحالةالاختلاطإذالاختلاط،بدءساعاتتحدد
أحاديثروىقدالمختلطيكونوالظهورالخفاءوبينبالتدريج،امرها

فيولكنالثقةعنأخذوهاأنهمثوواوماالثقات،عنالئقاتتناقلها
اختلاطه(

قبولفيالاختلاطتأئيرحيثمنالمختلطينالمحذثونقتموقد

1غيزفلكوأنكرحانواب@شيةبنويعقوبسعدابنوتعه@- 0 03.
1/1راقحديلاالحرح"(1) 5 ال@قممف6

71/2لحشق!تاريحو@5،1"/3دالمستدركأالطر:(2) /2البلاعهأعحموهممبر5،3
2الاصابقهر@لما 77 / "دمثقالتاريخفيالرعيزعةأبيترجمةوانظرا("667)6

ى.8)الفاعلالالسحذثفلث.علىالمنالانظر(3)

1اترمذي!علل@نرحمقمت)ممما 0 5 / همامط.1



التنطيريالقسم
=

لهمحصلانذينالزواةأما":(1)العلانيقالأقسام،نلانةعلىمروياتهم
ةأقسامثلاثةعلىفهمعمرهماخرفيالاختلاط

إمامرتته.منيحطولمأصلأ،ضعفالهذلكيوجبلممنلحدها:

ابنإبراهيم-بنو)سحاقعيينةبنكسفيانوقئتهالاختلاطمدةلقصر

حالثينأيرولملأتهو)ماعليهم؟المتفقالإسلامأئمةمنوهما@راهوبه

ئسلمبنوعفانحازمبنكجريرالوهممنحديثهفسلماختلاطه،
ونحو

إلاالاختلاطمنيحصلفلمالاخلاط،قبلفيهئكفمأكانمن

ونحوهما.الئمحيميجابربنومحمدلهيعةكابنضعفه.فيزياثة

فحصلعمره،اخرفيعميأواحتلط،ثمبممامحتجاكانمنئالثها:

مابينالتمييزعلىبهالاحتجبمفيتوقفنلك،بعدروىفيماالاضطراب

ذلد"بعدرواهعماالاختلاطقبلبهحذث

(6)

@فقليولدثاضل،محدتالدشقي،العحضيالث@عدسكيكلليبرحيلهو

لظمو@"التحصيلحامع@مصماتهسهأ،761)سنةالقدسفيوتوفيمأ،6)كامنة
1لحمب@6/اسرات@نطر.ا0رعيرهسالثرانح@ا 3-+2/1لأعلام،ا1و9،0 22.

4:"الحديثعلمأنلاصرفةمدا@ليينطر 9 عليصافحليقمعتجحفيقي،7

2/4والتعديل،دالحرحانطر: 37(0792)

توليئقفبعدادسك@الضريالصفارال@هعدبنمسلمسعفانعئماد،ألومو
5ش@8/نفاالانطر:اط.220@وقيلم@،21@سة ه/ال@الكمابه@و@2،2

.023@م"اتهلي@والفدبى،535)871

فاصيالفقيه،الحضرميعقمةبنلهيمةبراللهعدالمصري،الرحسىعدأبومر
الطراهأ.7لامنةتوفيلأخطأ،حثطهسلحتتتجهاحترقتصدوق،مصر.

4/5ولا@ماال@ذب (3563)التؤسهر@2،كلأا/لحبر@اوه@ا،5)22،1

كرفيئ،علهاليماير،(اللهبمدبوالحمي،(الحب@يسياربنجابرمحتدسهو
سنةتريرماكير،روىليه،يتكلمونبالقوبلي@البحاريعهقالأعحى،وكاد

ونة.وسجنلفع

2الكما@هتهدبانظر.إ ، 9 5لا26"-6/ 2النبلاطأعحمودسير9(،6 38 /،8

(5777)اتترسهو"

3المختلطنا"كاب



يللف@الد@لعلل@لجامعفي9=

لكنالروافبعضاختلاطبسببالنبىيالحدبطفيالعلةتدخلوهكذا
إلىوقسموهمالمختلطين،عنالرواةبوساطةالقضيةهذهعالجواالحلحاء

أقسام:أربعة
اختلاطه.قبلالمختلطعنروواالذينا-

اختلاطه.بعدكهروواالذين-2

هذا.منهذايميزواولموبعدهالاخلاطقبلعهروواالذين-3

هذا.منهذاوميزواوبعدهاخنلاطهقلعنهروواالذين-4

عنهروىومنعه،رواتهقبلتالاختلاط،قبلالحختلطعنروىفمن

ماوميزوبعدهالاختلاطقي
مايقبلولمفبل،الاختلاطقلسمع

بعدسمع

روايةتقبللمالاختلاطبعدسمعأوحدثهيميزلمومنالاختلاط،

ئمقال:إإذغيره،منالحكميانفيأشملكانالعراقيالحافظولعل
الاختلاط،حالفيبهحذثماحديثهمنيقللاأنهاختلطفيمنالحكم

ومابحده؟اوالاختلاطقبلبهأحدثندرفلموأشكل،أمرهأبهمماوكذا
منفمنهمعنهم،الرواةباعتارفل@يتمبزو)نماقبل،الاختلاطفنلبهحتث

سمعمنومنهمفقظ،بعدهسمعمنومنهمفق@الاختلاطقبلمنهمسمع
يتمز"ولنمالحالين،في

حينعليهوانتقدهعروة،بنهثام@يقولهالقطانالنعلىالذهيونقد
فيلكقإمام،حجةالأعلام،احدعروة،بنداهثامةقالبالاختلاطرماه
القطانبنالحسنأبوقالهبماعرةولاأبدأ،يختلطولمحفظه،تناقصالكبر

يبقولمقليلا،تغيرالرجلنعم،وتغيرا.اختلطاصالحأبيبنوشهبلأتهمن
أهومافا!فكانوهم،أومحفوظهبحضفنسيالثبيبة،حالفيكهوحفظه

منكثيرةبجملةحدثعمرهاخرفيالحراققدمولماالنسيان!منمعصوم

لمالكيقعهذاومئليجؤثصا،لمأحاديثيسيرفلكغضونفيالعلم،

3/1الوزيرلابر"والقواعمالحواصم"الظر(1) 0 1-1 02.

2/3يذكرقهواالتصرةدصرح(2) 2 دتحقيقي.9



لتنضيريالقسما
-

الأثباتالأئمةخلطوذرالخبط،عكفدعالثقات،ولكبارولوكيعولثحبة
ياليكعزاعنااللهأحسنولكنالإسلام،شيئفهشاموالصخلطش،بالضعفاء

"القطانابن

لي@يحصلالذيهذاوأنوالاختلاط،الخطأبينالذهبيفزقفقد
كشعبةالثقاتالحفاظكبارمنهيسلملمخطأأونسيانهووإئمااختلاطأ

ومالك...ومعمر

و@لتحريف:@لتصحيف-4

ان"وهو:والنحريف،التصحيفالئقةحديتفيالقادحةالأسبابمن

ويكونعليه،اصطلحواماغيرعلىأوكاتبه،أرادماخلافعلىاليءيقرأ

"النقطفيللثقاتالراويبمخالفة

إهمالفييكونالنصحيفأنوالتحريف،التصحيفبينوالفارق

والذالمعجمة،شيناالمهملةالسبنكجعلنفطها،أيإعحامها:أوالحروت

حركاتآي:شكل-بتغييرفيكونالتحريفأمامهملة،ثالأالمعجمة

لحروفاتغييردونالحروت،وسكنات-

هذبنيشملماعلىمنهماكليطلقفدوالتحربفالتصحيفانوليعلم"

عدممعولوالكلمةفييقعتغييركلعلىمنهماكليطلققدبلالنوعين،
فيها"الخطصورةبقاء

(4)

مواصعتأفلفييرفقأنالحديططالبعلىفحقالخظابي:إيقول
ليستوضحةالمعنىمنبهيليقماومعرفةاللفظ،لمحنةالتأنيويحسنالكلام،

سمةفلحقتهمالبابهذاتفقدأغفلواقومأفإنجهته،ويصيبقصد@به

.(9233)203-4/103لاعتال!االميزان(1)

.3الضحي@اثحدصعلىالتنيه5(2)

سرحودثرحكلا،النظرا:دهزمةانظر:(3)
الفكر!نحة

2/9اداوب 2/5النظر!ترجهو@5،1 92.

2/5النظر"توحيهالهأ@ 92.

4ما-9 9 ئلولصو"@0



=

@لفمالدالعللفي@لجامع

تنئىالحدي@،أهلعلىستةوصارواالتقصير،فجنةولزمنهمالتحريف،
(1)

عراتهمإوتذكرزلاتهم،

والألقابوالكنىالأساميفيالرواةنثابههوالراويوهمفسبب
وغيرها...لأنسابوا

صورها،واتفقتأهله،عصورنقاربتمااثتباهاالأسماءوأكنر
اشتبهإذاوأشدهيصحفه،أو@خراسمإلىاسمأفيقلبحروفها.واختلفت

الاسمفيراوييناتفاقبشبيحصلالغالبفيوهذا9بنقة:ضعيفعليه
اسمياتفاقمعواحد،صرفيصزنعلىاسميهماكونأوالأب،واسم

بنيزيدبنالرحمنوعبدتميم،بنيريدبنالرحمنعبدفيكماآبويهما

حيان،بنوصالححيان،بنواصلوكذانقة،والئانيضعيف،فالأولجابر،
@خلا:الحاكممقولةتحقيقوهذاضعي@هوالئانيثقةفالأول

تهاونومن

"الوهمهذامثلأصرثهالأساميمعرفةفي

بينيفزقلامنتحديثعنامتناعهمالمحدثينبعضنظرئعدومن

بنسعيدمعحصلكماالكنى،منالمتمئمابهبينيميزولاالاسماعطمنالمشتبه

كنا@قال:الدارمي،سعيدبنعئمانإلىبشدهالرامهرمزينقلهفيمامريمأبي

أنسألهأوفيه،ينظركتابافسألهرجلفأتاهبمصر،مريمأبيبنسيدعد
لهفقالفأجابه،ذلكفي@خررجلوسألهعليه،فامتعبأحاديايحدئه

أوالعلم!حقهذاولي@فأجبته،هذاوسالكتجبني،فلمسألتكالأول:
منالثيبانيتعرفكنتإنمريم:أبيبنسعيدفقالقال:الكلام،مننحوه

حدئناكعباسابنعنوكلاهماحمزة،أبيمنجمرةوأباالسياني،

مامعىهو@@الخطابي،كلا@بديعمنوهذا)تث(معةلأاللسالافيكساتننرأي.(1)

التكرارعدممعبهأتىبحده
5الحديشاغريب"(2) 7 /1.

1/1حاتماأبيابنعلل"(3) 5 )المقدمتأ.الحميدط.1

1الحليشا"علوممعرفة1)ى حزم.النط(442)وعقبالحل@يةط.78



التنم@يريالقسم
=

هذا@خصصناكماوخصصناك

الكتبمنكئيرأفصنفواالجدساعدعنالعلماءشمرفقدولغيرهلهذا

والمختلف.والمؤتلفوالمفترق،المتفقبكتبغرفتالجانبمذافي

@لبصر:ينتقال-5

كلمتانالمتقاربةالأسطروفيالواحدةالصفحةفييوجدأنوهو

منتحديئ@أثناءفيالراويبصرينتقلأنالمحتملفمنالرسم،فيمتمائلتان

أوالسندمنفيسفطالرسم،فيلهاالمماثلةالثانبةالكلمةإلىالأولىالكلمة

كتابة.منالكلمتينبينمامقدارالمتن

بنحكيمعنالترمذي"قال:إذالإشليالحقلعبدوقعماومثاله

قال:@اللهرسولأنعبيدة:أبيإلىالخطاببنعمركتبقال:حكيم

فتحقبه"ل@هورثلامنورثو@لخالله،مولىلامنمولىصرسوله@له@"

واحد،منهينقصخطأوهوالنسخ،فيالحديسوقعكذا"فقال:القظانابن

كبقال:حنيف،لنسهلبنأمامةأبيعنحكيم،بنحكيميرويهنماف@

بقرينةنفسهمحمدلأبيسقطإنمايكونأنوأخافالخطاب.بنعمر

الرمذيفيهوالحدياانوذلكأذكرها،
بنالرحمنعبدعنهكذا(3)

بنسهلبنأمامةأبيعنحنيف،بنعبادبنحكيمبنحكيمعنالحارث،

ألقىمحمدأباأنفأظننصه،هذاالخطاب.بنعمركتبةقالحنيف،
علىنسبهمنمقنصرأفكتبهحنيفبنعبادبنحكيمبنحكيمعلىبصره

كتبقال:به،المتصلأمامةأبيجدحنيفعلىفوقعبصرهأعادئمأبيه،

فكتباختصار@علىعولقدالذيحكيمجدحنيفافظنهالخطاب،بنعمر
فيالثابتكانولوالخطاببنعمركتبقال.قوله:وفلكبعد@ما

بنعمركتبقال:حنيف،بنعبادبنحكيمبنحكيمعنالأحكام:

يثبتلمفلماوحيف،حيفبينماسقطالناسخعلىأقول:كنتالخطاب،

(18للااالفاص@ال@حلت(1)

3)الكبير"دالجامع)كأ

ك@.ك@.الوسطىالأحكملا(2)



-
@للف@الدالعلل@لجامعفي

لمإمكانهوباعتبارممكنأ،الآخربقيولكنعمله،منثهاعلىدلكذلك
@منقطعةوهيمتصلةأنهاعلىأ@رث@االتيالأحا@يطبابفيهذاأكتب

@لجالهؤسلئ-6
يقولهالاالعريبةالسلسلةبخلافالألسنإليهاتسبقالمعروفةالسلسلة

المعنى،هذاعنالتعبيرفيالمحذنينعاراتاختلفتوقدمتقن،حافظإلا
الحجة@اسلكالمديخي.اب@فقال

ا@لريقم@ا@تم:ابو@وقال@ال@(،(2)
(4)

@

العاثةلأتبعحجر:ابنالحافظوقالالمجرقااطريقأخذ"الحاكم:وقال

أنفماالمسألة،أصلفييؤثرلاالاختلافهذاولكناالجادماوسلك

الأسانيدأحدإلىلسانهسبتىالراويأنيفهمحتىالعباراتهذهإحدىنذكر
إلبهتسبقمشهورأإسنادأتجعلهواحدفبصورةإسنادتداولوكثرةالمهورف
حفظهوشمهلوالجادفوالمجرةوالطريقالمحجةبهالمرادوهوالألنة،

بعضفيآخرإسنادمعالمشهورالإسنادهذااشترك@ربماتكرار@لكثرة
الراويفيهمالمشهور،غيرالإسنادروايةويرادبعضهمفيواختلفرجاله
نف@"رجب:ابنقالالألسة،علىتكرارهلكثرةالمشهورةالإسنادفيذكر
وهمهيضبطلامنلسانإليهايسبقمعروفةسلسلةعائة،عنعروة

(7)

لهذا"متفنحافظإلايمولهلاغربفإتهعمر،ابنعنعروةبخلاف

ابنقالالراوي،حفظعلىقرينةلأنةالجادة،عنخرجماالعلماءيرجح
الطريقسلكقدحفظهسوءمعالحفاظعنالحنفردكانفإن"رجب:

(2)

3)

(7)

(8)

.2/63"@اموال!الومم@ياد@

المنبتأماالطريق،بمعنىلأنهادالمحجقه،الصرا@يكونرقدالمطوعليهكذا
المعنىبهدايأتللم

الم@2(.لاله"@العلللك@ا.ثا/2الأفكار،شائح@
1الحديشا.علرم@معرفة 1 حرم.النط(287)وقلالعلميةط.8

21/6النكت" 1 3و:0 8 نحفبفي.1
مكمورةفيهووممالثيء@لىطه-أيوفئه-فصإداالرجل،ومميقال.إ

7ة"المحذنينعلطلأ@ملاحسقطه.@ناوأومم.كلط.بداالهاعط

.5/35"الاريلقح



التنطيىالقسم

الطريقلأنوخطئه.وهمهفييرتابيكادلانهف@يخالفونهوالحفاظالمشهور،
وقال"يحفظلامنفيسلكهكثيرأوالأوهامالألسنةإليهتسبقالممئ@هور

إليهأشاركماالتحفظ،مزيدعلىثالالجالةغيرفسلوك"السخاوي:

تعالى.اللهشاءإنبيانمزيدلذلكوسيأتي"الشائي

على@لشيوخ:@لإلخال-7
ئبحثلانمافق@وعدالتهضبطهحيثمنالراويعينفيئبحثلا

حديئه،غيرمنال@صنفاتتلكفي@نوما@مصنفاتمنالراوييتركهفيما

لهذهبهالافتخاريجدرممابحقذلكفكانالدخيل،منالأصيلومعرفة
كانمثلمااهنمامهم،حبزوفيالنقادأنظارمحطالمصنفاتكانتلهذاثالأمة

اصولهميقابلرنفكانواسقيمها،منالأحاديثصحيحبيانالأمةسلفثأب
الناس،بكتبالتلابلنفسهأبعمكره،يؤمنلامنبعضلأنويقارنونها،

فيها.منهالي@مالادخال

لاكانسلمةبنحمادمثلووزاقبهم،بأربانهملرواةكئيرسنابتليوفد

وقصةكتبهفييدسوكانربيبهكارالحوجاءأييابنإنةويقاليحفظ،

مشهورة@زاقهمعوكغبنسفيان

علىيدخلكانفإئهنجيح،بنخالدالائنالفعلبهذااشتهروممن
صالحبناللهعبدعلىأدخلهحديثمنوكمحديئهم،منليم@ماالثقات
وغيرهممريمآبيوابنسعيد،بنوقتيةالليث،كاتب

علمبغيرالغا@فييكونالثوخعلىالإدخالأنبالذكروجدي@
الذيالراويمرقفويختلفكتابديالحديثعليهأدخلالذيالراوي

ممام.@المه/2وعترط725/2@الترمذيعللالنرح(1)
1/1المغيشهددشح(2) 9 3وا/العليةط.0 0 الخفير.ط.4
.3/13التهذيبهتهديص"انطر(3)

4/1التهديساطني@الظرة،يكأ 11-1 12.

3/3والتعليل،لالجرحا@ظر:(5) 5 ابخاريعننقلهسياتيوسا)5061(،0



لد@الفط@لعللفيالجامع

الأحاثيثتلكعنيرجعفب@عضهم"المدخلةالأحاديثمنعليهأدخل

الفعل،ذل@فيهميؤثرلافهؤلاءنلك،فعلمنعلىويغفبويتركها،
"حدثهمفيسقطذلكعنبحضهمويضعف

كتبتمنمعسعيدةبنلقتيبةداقلتقال:أتهالبخاريعنالحاكمونقل

كتبتهةفقالالطفيل؟أبيعنحبيب،ابيبنيريدحديثسعدبنالليثعن

علىالأحاديثيدخلالمداينيحالدوكانالبخاري:قالالمدايني.خالدمع

@االثوخ

8-

منأتهيوهمهفيشيئأالمحدثيرويأن"واصطلاحأ:التفهيم،

كذلثولي@روايته،
لهوئسقيبكذا،فلانحدثثالقالل:لهيقولأنالاأو(3)

وجهين،أحدمنيخلولافهذانعم،فيقول:منه،يسمعهأنغبرمنشاءمن

أويسمع،لمبمائحذثفاسقأيكودانإماضرورة:أحدهمامنبدولا
يلتمتلاهذاومثلالذهن،مدخولالعقلذاهليكونلحيثالغفلةمنيكون

"الألباب..فويمنلي@لأتهثإليه
اسمعليهيعسرأنآخربمعنىأو(4)

دواعيمنالذهولوهذابصويحدث@نعم،فيقول:فلان،هوةاحدلهفيقول
بعضالثبخيلقنربمابلالحديث،صحةنقانضمنوهوالضبط،خفة

لردسببأفلكفيكونبهافيقزبعلم،لاحيثمنالباطلةوالأحاديثالمناكير
العدالة.جتمنللنشويهعرضةالراويبكونأورواته،

هذالأنمتهم؟غيركانو)نللاعتضاد،حدث@يصلحلمبه،غرفومن

روايةمظنةولاتهثاعتبارهوعدمحديثهطرحإلىيفضيالخلل

الموضوع.،.

1الحدحشاعلل@(1) 2 9 / )المفدمه(الحمبدط.1
1الحلينا.علومالمعرفة(2) 2 مصالن.@(2)هاوأ@ليةط.0
1وأجاصها!:@الحلة(3) 74.

5الأثرلأأصولإلىالنطرتوجهالمأ@ 73 / 2.
.43والتاجمعماش@:لالاهدالأحا@يتتقولةفيدالإرنعات(5)



التن@يريلقسما
-

الراويحديثفيشيءإدخال@@بأنه:)التلقين(الباحثينأحدعرفوقد
عليهوانتقدبط،فيحدثعلمهدونكتابهأوحفظهليسواءمروياتهمنليسى

نمذكرهاملاحظاشهتعريمهوعلى"فقال.وأجناسها،العلة"صاحبقوله
لهمثالاوذكرتحريفهوصؤ@فقطه،القادحالتلقينعزفوكأته"قال:

مئافهةيكونالأولأنالشيوخ،علىوالإدخالالتلقينبينوالفارق

عليه.الحدخلالراويعلمولغيرالكتابفيفيكونالثانيأماالملقن،وبعلم

واشتهارهالملفنمنزلةوعلوالراوي،ضعفالتلقين:قبولأسابومن

0الحفظ.منالتحديثثمالكتابعلىوالاعتمادبالحفظ، 0

عليهموالحكمالرواة،امتحانفيمهمةوسيلةالتلقينأنبالذكرويجدر
الراويعدالةمعرفةفيمنهفاستفا@واالعلماء،منجماعةجؤرهشائع،بها

النقادفيهمفتكلمالرواةمنجماعةالامتحانديسقطكماوضبطه.
(3)

الخطيبنقلهفيمامعينبنليحيىنعيمأبيرفسةقصةبهيتمثلماوخير

بناحمدسمعت"قال:الله،عدأبيالجراحبنمحمدبنأحمدعنبسند@

إلىمعينبنويحيىحنبلبنأحسدمعخرجتيقول:الرماديمنصور
بنلأحمدمعبنبنيحيىقالالكوفةإلىغدنافلمالهما،خادماالرزاق،عبد

لقةالرجلتريد،لاحنبل:بنأحمدلهفقالنعيم.أباأختبرأريدحنبل:

منحدبثأنلاثينفبهافكتبورقةفأخذلي.لدلامعين.بنيحبىفقال

ئمحديثه،منلي@حدثأمنهاعرةكلرأسعلىوجعلنعيم،ابيحديث
حذاءطندكانعلىفجلسفخرج،البابعليهفدقوانعيم،أبيإلىجاؤوا

محين،بنيحيىواخذبمينه،عنفأجلسهحنبل،بنأحمدوأخذبابه،

الطبق،معينبنيحيىفأخرجالدكان،أسفلجلستئميساره،عنفأجلسه

أبودقالعر،الحاثيقرأنمساكت،نعيموأبوأحادلصعرةعليهفقرأ

1ك@1-وأنجاسا":@الحلةةا@ظر(1) 74.

1الحديطلكللانظر:(2) 2 3 / )ال@قد@ق@.الحميد@1

5اللاحملالرابم"والتعديلدالجرحانطر.(3) 30-62.
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ئدلفعا@العلل@معفيلجا@

ساكت،نعيموأبوالثاني،العرقرأثمعليه،اضربمنليىنعيم:

قرأثمعليه،اضربحديثيمنلي@نعيم:أبوفقالالئاني،الحديث@قرأ
أقبلنمعيناه،وانفلبتنعيمأبوفتغيرالثالت،الحديثوقرأالثالت،الفر
يدي@-فيحنبلبنأحمدوذ@لهذا-أماله:ففالمعين،بنيحيىعلى

هذا،متليفعلأنمنفأقليريدن@،ا،هذوأماهذا،مثليعملآنمئ@أورع

بهفرمىمعين،بنيحيىفرف@رجلهأخرجئمفاعل!يافعلكمنهذاولكن

الرجل،منأمنعكالمليحيى:احمدفقال@اره،فدخلوقامالدكان،من
@سفري!منإليئأ@ليلرفستهواللهقال:ثبت،إثهلكوأقل

(1

عمارةبنهامرواهحديثعنابهسؤالعنجواباحاتمأبوقال
ثممرسل،هكذاحاتمعنعماربنهاماصلفيقديأالحديثهذالارايت
عنأحمدالإماموقالمغفلا"وكانفتلقن،جالرصباخذهلقنوه

فيلي@ماعهأسندواوقدكتبه،فيهوولي@فلقنهيلقىكان9الرزاق:عبد
"قال:ب@دهالحميديعنالخطيبونقلكتمه

تركالتلقينقبلومن
حا@ثأالتلقينفلكعلمإذاأتقنماعنهوأخذفيميلقنالذيحديثه

فلاحديثميجميعفيقديمابهعرفمنوأماقديما-بهيعرفلاحفظهفي

"لقنمماحفظهمايكونأنيؤسولاحديئ@يقبل

عليه:و@لاعتمادبحفظه@لر@ويوثهقشحة-9

علىودليعميزان@هوبلالعلماء،عندلحجةالموثقالمتقنالكتا@إن
عنيبعدهبمابهوالوثوقحفظهعلىالراويواعتمادالراويحفظصحة
الضبطتامفيهيدخلالأمرهذاةخوانوالحفظحفظه،صفيحدثكتبه،

أحد.الخطأمنيسلملاإذوخفيفه،

14/3سعداد"تارلح)1(ا 13 1 الغر@.ط.6
.(61لاالدم!)كأ(1743)الحديشهعلل@(2)
1الكمايهه@(4) 4 90.

2الحليشاعلهما@ظر.(5) 5 6 / 1.



القسم

المدينيبنعليأقعد9قال:درستويه،بنجعفرعنالسمعاني
كتاب،منيحذثأنالمجلىهذاجلسبمنيقبحفقال.منبر،علىبسامراء

لمحفظهمنسنينسعحثثمفيه،غلطحفظهمنحدثحديثفماول
أبيعلىدخلت"قال:معين،بنيحيىوعنواحد"حديثفييخطئ

منإلاالمسندتحذثلافقالأوصني.له:دقلتحنبل،بنآحمداللهعبد

كتاب!

بها،الاحتججيحوزلاالثقاتأحاديطمنأجناسأحانابنوذكر

يحفظونكانوالأنهمسفقيه،ولي@حفطهمنحدثإفاالحافظالثقةمنها:

فيثقةوهوحفظه،منحدثإذاوالفقيهالمتون،دونوالأسانيدالطرق
الاحتجاجيجوزفلاالأسانيد،دونالمتونحفظعليهالغالبلأنروايته؟

يرويانه@يماالتقاتيوا@قاآوكتا@،يحدثا@نأنإلابحبريهما

عنأبعدلأثهثكتابهمنإلاالمحتثيرويآلاالمحذثوناستحسنوقد

عنالابتعادعلىالرواةتنبيهالحديثعلماءيمتولموالغلطالوهم

إلايؤخدلمولوجفظ،منغدمقد@@الباجي:قالكتاب،غيرمنالتحديث

لةعمنالاخدإلىواحتيجالحفاظقلفقدعه،يؤخذمنلعدميحفظمنعن

منكانماال@الساميالأعلىعبدعنأحمدالإماموقالصحيح،كتاب

عنحبانابنوقاللمجمابأسفلاكتابمنكانوماتخليط،ففيهحفظه

حفظهمنحذثداذاالكتاب،صحيحكانلافع:إأبيبننافعبناللهعبد

الصدرمنكرهمنالكتابكرهانماد"الرامهرمزي:وقالأخطا"ربما

غبيرأوفيهملهالكاتبيعتمدهولئلاالالسا@وتقاربالعهدلقربثالأول

والطرقمتقارب،غيروالإسنادمتباعد،والوقتفأمابه،والعملتحفظهعن

.57لأملاءأ:اأب"(1)

.1/93لمجروجنأا1نظرا(3)

1/2للباحيلأوالتحريحاقحديل@(5) 89.

.@لأحمد@035داودأبيدسزالات(6)

.48التهذي@6/دتهذيا(7)

.58عهلاملااأد@1(2)

1وأخاسها!:لالعلةالظر.(4) 79.
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@للف@ائد@لعللفي@لجامع

نف@مأمون،غيروالوهممعترضة،النسيانوافةمتئابهون@والنقلةمختلفقع
1أتوىوجوبهعلىوالدليلوأشفى،أولىبالكتابالعلمنقسد

0 0

و@لتيفع:@لتوقي1
علىيرويهأنما،حديثفيلكحينالعلمأهلبعضدأبكان
إسناثهفيشكو)نموقوفا،رواهالحديثرلعفيشكنف@الاقتصار،

أنخفتبنا"معين:ابنقالحذفهاالمتنمنعبارةفيشكو)نأرسله،

قالسيرين،بنمحمدديدنوهذاتزثاولامهفانقصالحديثفيتخطئ

يصرحتارةوتورعهتوقيهمنسيرينابنأنفيقولاتقدموقد9الدارقطني:

وتالالحالأفيئاطهحسبعلىيتوقف،وتارةيومئ،وتارةبالرفع
ابنأنغيرئقفوكلسلمقعابنمنأئبتزيدبنحماد"شيبة:بنيعقوب

بتوقيصالكوكئيرالمرفوع،ويوقفالأسايخد،فييقصربأثهمعروتزيد
الحديت،فبرفعبذكرأحيانافكانإلبه،برجعكتابلهيكنلمجلبلأوكان

يرفعهأولاالحديطيهابوأحيانأ

بالمعنى:روييته@ولختصلر@لحديث-11
الثقالصحديتفيالغلطوقوعإلىالمؤدب@سبابا،منسببأيعد

ذهنه،فيرسخبماويحذثلكتبه،المطالعةقليلالراويكانإذاوذلك

وكلمامعناها،يحيلومابالألفاظعالمأباللغة،ضليعأيكنلمإفاوبخاعة
انماد@حجر:ابنالحافظيقولواختلفت،ألفاظهكثرتالحديثطرقكثرت
تقلأنذلكمعرفةإلىوالطريقالفاظه،فيالرواةتتصرتلمفيماذلكيسلم

تتفقأنقلكثرتإفاالحديثمخارجنف@دالاألفاظه،وتتفقالحديثمخارج
مابحسببالمعنى،الروايةعلىالاقتصارعلىالرواةأكثرلتواردألفاظه؟

يكتبون،لاكانواأئهمفلكعلىلأكئرهموالحاملبوافيأئهلأحدهميظهر
اللفظ،يستحضرولافيصفيرتسمبالذهنالمعنىفيتعلقالزمان،ويطول

.(382)فيالفاصل،لمحذتل@لا(

.@1827@01/52الالعلل!(3)

1"؟بةلكفااد(2) 89.

3/1لتهذيهاشهذبلا(



التنضيريلقسما
-

لمأتهمنهأحفظهرماسياقمنبطهرثماتجليغ،لمصلحةبالمعنىفيحذث
المعنى@بوف

البيان،معهيختلولابمعنا@عالماكانلمنالحديثاختصارويجوز

فيماكانإذاأئهذلكفينخارهوالذيالخطيب:قالدلالته،تختلفولا

الابالخبروالمرادالتعبديتملاوأمر.وشر@حكممعرفةالخبرمنحذت

القصدلأنةحذفهويحرمتمامهعلىنقلهيجبئهف@وجهع@علىبروايته

كنقلالعبادفلنقلتركا@لكيكونأنبينفرقفلابه،إلايتملابالخبر

الباثةصحةفيالرطهرآخرفرضلنقلتركاأوالصلافأفعالبعض

لاقال:منقوليحملالوحههذاوعلىونحوها،الطهارةوجوبنقلكترك

الحديمهاختصاريحل

هذامئلأحمدأنكرإنما@قال:الخلال،بكرأبيعنرجبابنونقل

أبيوابنقال:الحديث.اختصارأصللابالمعنى،يخلالذيالاختصار
بالمعنىأالمخلالاخصارهذاثليختصرمصنفاتهفيشية

حديثاختصاريحللا"قال:أحمد،بنالخليلعنالخطيبونقل

سساكمافبتغهحديئامناسئع@مرءأ@لثه@رحملقوله:يحيم.التبيئ
(4)

وعن"،

عنكانإفاالحديثيختصرأنيرىلامالكدكانقال:شية،بنيعقوب

وركرهالنبيل:عاصمأبرالمشلقال:الدوري،عباسوعنيكل@فعه،ا@رسول

عنبسة،وعنالمعنىإ،يخطئونلأنهمنعم.قال:الحديث؟فيالاختصار

يختصرأنيريدكانسلمةبنحمادأنعلمتالمبارك:لابنشلتةقال

@له؟فطنتأولي:فقالمعناه؟فيقلبالحديث

13/53الارياالنغ(1) .@7274@عف0

1الالكفايقا:(2) 91 2/1الباري،التح@3@.91 05.

1ياالأوسط،"فيرالطرالييعلا(،حادابناللفظ:بهذاأخرجهلكأ الحلميةط(60

ننالافعيأخرحه:وبنحوهمحيبنافهعدحديتشالحديتط.)ك@61(و
فاك.تخريحهت@اموانظربتحقيقي،د.81(لحشلمه

1بفا:لكفااد(5) 91-1 92.
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يالفالائد@لعللدي@لجامع

بالمعنىصروايتهالحديثاختصارفيبارعونعلماءهناكذلثبخلاف

الحديشهاختصارسفيانعثمنا"المبارك.ابنقالالثوري،سميانمثل

روايتهأوالحديثاختصارحكمفيوخلفأسلفأالعلماءاختلفوقد

حديئأيرويتدالثقاتبحضلأنفلدمغإلىطائفةفذهبتبالمعنى:
وذهبتالخبرة،أهلإلالخطئهيفطنولالثقته،حديثهفيقبلفيخطئ،بالمعنى

إلىالجمهوروفمبغجحلى،اللهرسولحديثعيرفيفلدبرازإلىىأض
قطعإذاغيره،عنرويعوماالنبيعنرويماحميعفيبالمعنىتجويزها
الألفاظوثقاثقبالمعانيعارفاوكانلالمعنى،

12-

فيعيبإخفاءالتدلي@لأنثحديث@ئعلالثقةحديث@ي
العيبمنالإسنادذلثبخلوفيهالاظر@)يهامالإشاد،

الأول:ويعرفوالثوخ،لإسناداتدلساأشهرهاكثيرة،أنلاوالتدليس
أويكنيهاوشيخهيسفيانوالثاني:مه،يسمعهلممالقيه،عم@يرويبأن

بهيرفلابماأويصفهيشبه

عنهيكشفناقدجهبذإلىفئحتاجالتدليس،مهميقعالثقاتفالرواة

روايتهأوفيصمتكلماالذيالراويكانفمافىوبطراثقمماالثاقبةبمعرفته
بحث،مزيداستوجبئقةالراويكانو)نهين،فالأمراخر،لأمرضعيفة

منعنصةكلوليسبصحته،فيحكمبظاهرهالإسنادفيالناظريغترلاحتى
الصحيحةالسننمنكثيرردذلكعلىيترتلأتهمردودة.مدلسراو

.(71للاالماصلاالمحتت"(1)

1ةالكفايقهو@)007(،-(*5)"الثاص@الال@طر.أد(2) عللالرشرح9،8
1الترمدب 4 7 / ممامطوا/724عنرط.1

3فيلكفاا"انطر(3) 5 70.

1الحديا.علمأللامعرفةا@طرإالأ 5 شحققي.7
حاأبيا@نعللانظر.إ(5)

)المقدمقأ.الحميدط114/1@3



التنطيريالقسم
=

13-

أسبابمنسببأأحيانأيكونو)نماالخبر،فيعلةليسفاتهبحد
وجودعلىالضوءيلقيقدفالتفردالحفظ،فيمبرزأالراوييكنلمإذاالعلة،

وقدكشفأ،العلةأسبابوأصحبالحديث،علومأنلاأدقمنوهوالعلة،

بلواكهاعلىلوششعانالصلاح:ابنقالالعلة،وجودعلىفرينةالتفرديكون
"فلكإلىتنضمقرائنمعله،غيرهوبمخالفةالراوي،بتفردالعلة-يعني.-

البخارينجدلذابالحديث،العلمأهلعندكثيربالتفردوالإعلال

"علبهيتابعلابقولهم:إالحديثيعلونماكثيرأعديوابنوالعقيلي

الله.شاءإنبيانمزيدوسيأتي

@لشيهخ:بين@لجمع-14

واحدأ،حديئأعنهمفيرويأكثر،أوشيخينبينالراوييجمعأنوهو
لحديئه،متقنحافظمنإلايقبللاالجمعفهذااختلاف،حديئهمبينويكون

فيالشيوخبينالجمعينكروقدالزهري،تلواختلافهمشيرخهاتفاقعارف
أحمدالإمامقالواختلافهم،لاتفاقهموضبطهببنهمالحامعمعرفةعدمحال

عنجمعإفاولكنهالحديث،حسنهو"يسار:بنإسحاقبنمحمدعن

هذا"علىهذاحديثفيحملاخر،ورجلالزهريعنيحدثرجلين...
(3

كانإفا"الصلاح:ابنقالسمعه،كماحديثكلتأديةوالاصل

اللفط،فيتفاوتروايتهماوبينأكثر،أوائنينصالراويعندالحديث

علىالحديطيسوقثمالإسناد،فيبينهمايجمعأنلهكانواحد،والمعنى
وهذااولفلان،واللفظوفلان،فلانأخرلاةويقولخاصقاأحدممالفظ

العبارالهدامنذلكأشبهماأوفلانأخبرناقالا-أوقال-فلان،لفظ

1الحديعه.علمأنلامعرفة@(1) بتحقيقي.87
فاندفتجدلراجعهاالعللفميمثونةوهيكنبرةعلى@لكوالأمنلة(2)

.(55)وعيرهالروفيلروايةأحمدا@كلل(3)

33الحدنجط:علمأنلاسردة(4) @تحقيقي.2
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@للفعائد@لعلل@لجامعفي

إذامابخلافخاصة،الثميوخبينجمع@االراوي!حديثيضعفوقد

زافانرجاله:عنعطاءحدئكما"علبة:لابنشعبةقولفلثمنأفرثصم،

فاكنبمابعينهرجلعنحدئكوماتكتبه،فلاالبختري،وأبيوميسرة

كانإناسيمالاوالغلط،الزللفييوقعلأثهالثوخ.بينالجمعويقبح

ثمالاخر،علىأحدهماوئحملالراويفيرويهوضعيف،ثقةيرويهالحديث
فعله.يجرزلامماوهذاالضجفبإسقاطبرويه

إذاالمتابعةبتديىالثيوخ(بين)الجمعالنوعهذاسسميأنوبالإمكان
الئوخ.بينيجمعالذيعليهيبهلماختلافاللفظفيكان
1 لم.)@لمنلكرة@لح@يثتحملكيفية-5

نوعهيوالمذاكرةالعلة،وقوعفيسببايكونماالتحملأنلامنإن
داتذاكرواقال:ل@ه،الخدريسعيدأبيفعنالحديث،تحملأنلامن

داالحديثيهيجالحديثفإنالحديط.
لأتزاورواقال:ر@ه،عليوعن

ابنوعنالحديثإيندرستفعلوالمإنتكمف@الحديث.ذكروأكثروا
"المذاكرةجاتهفإنلحديث.اتذاكروا9فال:مسعود@ه،

وتذكرللتحديث،المحذثصدرينثرحفبهاعظيمة،فواثدوللمذاكرة
ذلك.وغيرالواحدالحديثطرقغالبفيها

يحصلوالمذاكرةرجب:إابنقالالشاهلمننوعفيهايحصلولكن
قال:إذا"الدهبي:وقالالإملاطآوالسماعحالبخلافتسامح،فيها

فيها،يتسمحالمذاكرةإذماثوهنعلىدكمذاكرة،فلانحدتنا
(6)

فيجب
الأسيمنعونالجهابذةكانلذلثالمذاكرف@يالحديثتحملعندالحذر

(2)

3)

(5)

(6)

(39)شهالنيرالكوا@لا

حزم.ابنط(360)والعلم@ةط.14""الحديفعلرم@محرفة
1الحديشاعلوملمعرفة 4 حرم.اسط.(361)والعليةط.1
1الحديشه:علرم@معرفة 4 حرمابنط.(362)والعلمبةط.1
1/4الترمذياعلللثرح 4 6وعرط.2 / هصام.كأط.2

.64الموقطقه:1



التنضيريلقسما
-

قالإعلامهم-بعدإلامذاكرة-تحقلوهماكانإنأحادينهمتحضلمن

عه،يدونهأنلهالسامعأرادشيئأالمذاكرةفيالمحدثأوردإذاالحطيب:إ

وكرهمعناطوحصرلمظهتأثيةفيلخرىذلث،المحدثإعلاملهفينبغي

عنالخطيبنقلالمذاكرة،حالعنهمالتحملالمحدثينمنجماعة

المذاكرةفيعنيتأخذواأنعليكملأحرامقال:مهدي،بنالرحلنعبد
وتابعهالمباركابنوتالالحديث،فيتساهلتفاكرت،إذالأنيةحدلأ

المذاكرةفيعنيتحملوالاقوله:إعلىموسىبنابراميمدزرعةأبو

شينأ@ا

16-

فيوهذهلحديئه،الممارسةقلةغالأتصحبهاللشيحالملازمة
لأتهثكبيرةأهميةأعطوهاالعلماءلكنالأحاديث،بهاتعلعلةليستالأصل

طالتمنلأنةالاختلافعندأخرىعلىروايةترجيحفيفلدمنئستفاد

وتترجحشيخه،لحديثأتقنيكونلحديث@،ممارستهوكثرتلشيخه،صحبته
التخ.لهذاصحبتهقصرتمنعلىروايته

لازمهلأتهكبير،حافظعلىما،شيخفيحفظاالأقلبقدمونوقد

وثابتغيره.علىالبنانيئابتفيسلمةبنحمادروايةمئلأفقدمواطويلا،

هؤلا.،@ونسلمةبنوحمادومعمر.زيدبنوحمادشحبةمنكلعنهروى

الحافظروايةوضغفوالهملازمتهلطولةثالتفيعليهمفدمذلثومع

له.ملازمهلقلةما.شيئفيالكبير

فيئقضرلكنليخ،صحبتهتطولمنهناكلكنالغالب،هووهذا
يخهفيضعفعهاصلهو)حكامومدارستصحديظضبط

.@1120)الراوي!لأخلاقالجاح)2(إ(1118)الراومح@لأحلا@الحامع1(1)

.(1121)"الراويلأخلاقالجمع"(3)

2/2هلكسا@ادتهدي@نظر.الا( 78-2 7 9(4661).

2وأخاسها،:@الحلةةانظر(5) موجزق@095.عاتو@ل@3،5



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

لمتهن:@ربنيد@تقاسالأ@بهتشا-17
الغلطفيقعضبطها،فيالراويفيضعفلكثرتها،الأسانيدتتثابهقد

لهذاالفاظها.لمقاربةالمتونوتختلطوتتقب،لأسانيدافتتداخلوالوهم،

ابنالحافظقالوتغييرها.الأسانيدبقبالرواةبامتحانالمحدفينعادةجرت
"حجر:

لقصدكئيرأيفعلهشعبةكانالامتحان،لقصدفلكبفعلكانوممن

خالفهو)نحافظ،غيرئهاعرفالقلب،علىأطاعهفإنالراوي،حفظاخار

لماضابطأتهعرت

حاتمأبيابنعندجاءكمابالأسانيدالخاطئالطنهذايرويدخل
عنطالب،أبيبنعليبنمحمدعنرواه..حديثعنأليسألث@@قال.

بنعليبنمحمدهو:إسماخطأ،هذاأبي.قالطالب...أبيبنعلي

حمادإمنوالوهمجده،عنأبيه،عنعاس،بناللهعبد

بنعليأباهأنجد@عنأبيمععنعلي،بنمحمدظةحمادأفلعل

فوهم.طالب،أبي
آثرناأخرأسبابوهنادالحلة،أسبابزبدةهيسسبأعرسبحةهذه

بها...الإعلاللقلةأوذكرناه،مماجزءلأنهاإمافكرها،عدم

@@@

2/8حر!ابنلكت1(1) 6 96و6 اط@وأحاسهاا.الملةوانظر:استحقيقي،1

.(20)الحليشهسكلل(2)



العلةكشفطراثق

@لعلةطر:.

-

لماتبحأجاع@بلاعتباطية،أومزاجيةالعلةمعرفةطراتقتأتلم

علىمبنيةعنهاوالكشفالعلةمعرفةطرقوكانتالنقاد،صدوربهجاشت

الطرائقهذهفتنوعتالأسباب،تلكوتصورالعلةوقوعأسبابمعرفة

بيانوهوالحقيقيمسارهعنيخرجلموالاختلاتالتنوعوهذاواختلفت،

هي:العلةكثفإلىترشدالتيوالطرائقالأحا@يث،علل

الرواةاختلافلبتبينةوالمعرفةالفهمشريطةطرفى@لحديث:جمعا-

الخ@:قالالعلم،أهلعليهانصققدالطريقةوهذهالتوافق،ومقدار

1طرقه.بي@بجمعأنحديطعلةمعرفةإلىلالوالسيل
0 برعليعنونقل0

عنونقلخطؤطيتينلمطرقهتجمعلمإفاالباب"قال:أتهالمديني

عقلناطماوجهاثلائينمنالحديثنكتبلملو9قال:أتهمعينبنيحيى

الحديثلكيصحأنأردتإذا"قوله:الصاركلناللهعبدعننقلكما

لمطرقهتجمعلمإناالحديثداأحمد.الاماموقال@اببعضبعضهفاضرب
صأظلي@آسمدعرمن@اند@ضأإبعضهيفسروالحدي@تفهمه،

تتميزببحض،بعضهاومقابلةالرواياتهذهفبجمع"مسلم:وقالبالحلل-

لماأضدادهممنالأنجارضعافرواةوتتبينسقيمها،منصحيحها

قرائنمعله،كيرهوبمخالفةالراوي،بتفردالعلةلأوتدركالعراقي:قال

فيإرسالعلىاطلاعهإلىبذلكالناقدأي:الجهبذ،يهتديذلكإلىتنضم

(1912)"الراويلأخلاقالجامع@(1)

(1650)الراويالأخلاقالجامع@(3)

.(1651)الراوي!لأخلا@الجامع@(5)

.@1652@لراويالأخلا@الالجامع@2@

.(1913)"الراويلأخلاقالجامع"(4)

.(90)فيلالتييز"للا(!



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

واهموهمأوحديث،فيحديثدخولأوالمرفوع،فيوق@اوالموصول،
"به...وحكمفأمضاهفلكظهعلىغلببحيثذلك،بغير

ولي@منماالمرادتبينطرقهجمعتإذاوالحديث"زرعة:أبوابئوقال
"الرواياتبقيةونتركبروابةنتمسدأنلنا

العلل.كتبفيمبئوثةكثيرةالبابهذافيالنقادجهالذةوأقرال
سلمالطرقاتفقتنف@جمعها،بعد@لطرقمذهبين@لمو@زنة-2
سلامةمعرفةإلىفالسبيل"قال:إذحجرابنذلكنقلالعلة،منالحديث

أنالخطيب:عنالصلاح-ابنيعني:المصنف-نقلهكماالعلةمنالحدب

سلاتهإظهرتواستوواروانهاتفقتفإنطرقه،يحمع

والوعلوالوقف،والرفعوالنقصان،الزيادةحيثمنفيهالنظراو
الحلة،ظهورأمكناختلفواند@حجر:ابنيقولنلك،وغيروالإرسال

@الاختلاتبيانعلىالحقيقةفيالتعلبلفمدار

إليهما:الإشارةتنبغيأمرانوهنا

طلبةأنبهانوأودعليه،المختلفالراويإلىالإسنادصحةالأول:

وذلكثوالسقطوالتصحيفالتحريفمنالأسانيدسلامةمنالتأكدعلىالعلم

لمالذينالرواةمنجملةعلىالكتابهذافيعمليخلالمنوقفتأني
سقطأوتحريفاوتصحيفاصابهمقدأنهليتبينثمترجمقععلىلهمأقف

هذاكتابيفيوالناظريليه،باسمالاخرلعضهوألصقالاسم،بعض

إلىالتحفيقوسدلولتكونكانتماالأوهاموهذهكنبرأ،ثبئأذلكمنسبجد
أهله.

لثرح(1)
طرح!(2)
لكت1(3)

ويلراا
نكت"(4)

1/2والذكرقهالتصرة 7 تحمقي5
7/1"لثربا 81.

حجر@اإب@
2/7 1 4و.0 8 لأحلاقدالجامعفيالح@و-بتحقيقي،5

7حجر"ابن 1 1 / 4و.2 8 بتحقيقي5



الحلةكشفطراكق
=

الضعيف،بروايةعبرةظلىوضعيف،ثقةلينالاختلافكانإذا@لئاني:

وجهعلىالثتيرويهبأنمؤئرةيخرالعلةكانتنف@"الذهبي:يقولذلكوفي

كتابفيالنمطهذامنكنيرأالدارقطنيساقوقدبمعلول،فليسواهويخالفه

للثبشهالحكملأنةيصبفلمالعلل،
مراتبمعرفةالعلل:معرفةعلىيعينمما@لرول،مر@تبمعرفة-3

وقواعدعلميةأس@علىرواياتهمبينوالجمعبينهموالترجيحالرواف

مراتبالمعرفةرب:ابنقالذلث،علىالنقادجهابذةحفقعفدمنهجية،
1الاختلاف.عندبعضعلىبعضهموترجيحالئقات

0 أنالعلائيونفى0

منإلابهيقومولا9بقوله:الرواةلمراتبمدركايكونمعلاحتىالناقديكون

1الرواةلمرات@ثواكأفهمأ...اللهمنحه
0 0 إذالقولحجرابنوأعاد0

"قال:

ومعرفةالرواةلمراتبإثواكأتعالى..اللهرزقهمنإلابهيقومول!

معرفة@وأهمية@قال:إذالجانج@هذاقيمةإلىباحومصطفىولوح

ضحوالاخذينالراويأصحابفيفبنظرالتعارض،عندتتجلىالرواةطبقات

والصئتهرلاضطراب،والاخلافاعندمنهموالمقدمالحفظ،فيوثوجاتهم

فيالحفاظتكلمولهذافيه.وتئبتهلحدلةومعرفتهشيخهمةمحضبكئرةمنهم
عنديقدموأبهمالراوي،عنالاخذيئتمييزحولكثيرأالرجالكتب

أمران:الجانبهذاوفي@الاختلات..
الرواةأخطاءفييبحثالحللعلمإنالرواة:بينالترجيحالأول:

الراويومعرفةبالمتابعات،يكونبينهمالترجيحإنثمالثقات،وبخاصة
وتكلمثقق@راومنفكمسيخه،عنالتلميذروايةقوةومدىشيحمطبحديث

.52ةلموقظقأا"(1)

4الرمدياعللالنرح(2) 6 7 / 6وع@رط.2 6 3 / ممام.ط.2
777دالنكشافيححرابنلقله(3) / 4و:2 تحققي.35
7ححراابنلح@كتللأ 1 1 / شحففي.ها5و.2
1وأنجاسهاا@الحلة(5) 15.



-

@للف@اثدالعللفي@لجامع

عنروايتهفيأوبلده،أهلغيرصروايتهكانتإذاأوروايتم@فيالنقاد

أساسياتمنوالقوةالضعفوكمائنالرواةمعرفةكانتلذاةالئوخبعض

وسقمهالحديثصحةمعرفةأناعلم9رجب:ابنقالذلثوفيالعلل،علم

هذاومعرفةوضعفهم،وثقتهمرجالهمعرلةاحدهما:وجهين:منتحصل

اشتهرتوقدالتصانيف،منكثيرفيئؤنواقدوالضعفاءالتقاتلأنثهين

وترجحالثقات،مراتبمحر@ةالاني:والوجهالتواليف.أحوالهمثرح
معرفتهمنبحصلالذيهووهذاالاختلات،..عندبحضعلىبعضهم

هذهولأهمية"الحديث...عللثتائقعلىالوفوفممارستهوكثرةو)تقانه

للبيان.ساقهاالتيالأمثلةبذكررجبابنأطنبالنقطة،

والناظرالجمع،أمكنإفاوهذاالمختلفة:الرواياتبينالجمع@ل@اني:
الزهري-روايةمناليدين-ذيحديثمذاعلىمثالخيرسيجدهذاكابيفي
إلىالرواياتإحدىفيوصلحتىئلاثةعنثمراويينصالزهريرواهفقد

حتىشيخه،اسمضبطفياضطربالزهريأنآظنكتوقدروافخمسة

يثلجبمابيتهوقدالموضعهداغيرفياضطر@إثهثمفلث،غيرليتبين
الحديثفيكونالترجيحإمكانيةانعدمتحالفيأماالمنصفين،صدصر

مصطربا.

أمسماعأهوشبخم@منللحديث@لر@هيتحملكيفيةفيالتافل-4
منالراويسممعتثبتماالأ@اءصيغومنفلك،غيرامإجازةأمعرض
(2)وأخبرناكحدنناشيخص

بوقوعصريحةالصيغوهذهلنا..وقالوسمعت
العلمأهلمنجمعاأنإلاوتلميذ@الشيخبينالمشافهةوحصولاللقاء،
بطرقعنهمأخذهمبسبباليوخبعصع@الرواةلعضروايةفيتكلم

غيرمنوالوجالةوالمناولةكالإجازةبهاالروايةصحةفيالمختلفالتحمل

4"الترمديعلل@حلا( 6 7 / 6وعترط.2 6 3 / همام.ط2
التخلثظمنمممهلماإلايجوز@طلاقهالاحدناأنوأحبرلا،حدننالنالمرد(2) 5الويتهالنكتا@طر@التح.علىفرئفلمانجرناما(حاعف( 1 / بتحقيقي2



الحلةكشفطر@ئق
=

بعضنف@كذلكفيها،والتوسعبأصلهمقابلةغيرومناليخعلىعرض

أخذهمايتميزفلمووجاثة،سماعاأوومناولة،سماعاشيخهعنأخذالرواة

فمنالأمر،لهذاالئيخفلثعنروايتهفيالأئمةفتكلمغيره،عنسماعا
"قال:أنهاحمدالإمامعنرجبابنذكرهماذلك

راهما(عقبةبنموسى

معينبنيحيىعننقلكمافيمهنظركتابهوإنماشهاب،ابنمنسمع

منالزهريكتابأخذبذاد،لي@الزهريفيالأصزاعي"قال:أثه

معاذبنمعاذسمعتد@ةقالأنهعليبنعمروعنالمزيونقل"الزبيدي

وقرأثالزهريسمعتةيقولسمعتهفقال:الأخضر-أبيبنصالحوفكر-
هذاكانلوجنبه-.إلىومويحبى-فقالاهذامنهذاأثويفلاعليه،

مكتوبا،شيثأووجدوعرضسحعولكنهوعرض،سمعجيدأ،كانهكذا
قالأئهزرعةأبيعنحانمأبيابنونقلهذا"منهذاأثويلافقال:

عرصأحدهما:كتابين:الزهريعنعندهكانالحديث،ضعيف"فيه:

الذصي:وقال@هذا@منهذايعرتفلاجمبعأ،فاخنلطامناولة،ةوالاخر
ثمومنفلك،فيويتوسعوبالمناولةبالإجازةالروايةيرويجريجابن@ركان
الأشياءوهذهمناولةعنهحمللأثهالزهري.عنروايتهفيالداخلعليهدخل

شكلالحطفيحدثيكنلمالعصر،ذلكفيسياولاالتصحيف،يدخلها

نقطإولا

عنالرواةأحا@ياالحلماهلضقفالتيالروايةصيعبحضفهذه

علىأحاديث@يقرألمإذاالراويأنالتضعيفسببولعلبسبمها،الثيوخ

منوهذاالتصحيف،أوالتحريفعليهيدخلأنالمحتملفمناليئ،

نبيها@.أحاثيتتلقيفيالأمةهذهلزمالذيالاحتياط

المتفقوسنهوأنسابهم،وألقابهموكناهملسماء@لرو@ةمعرنة-5

6وع@رممماط/2اترمدى!عللفرح"(1) 7 5 / ممام.ط.2
6وعر@4ثه/2النرمني!عللشرح1(2) 7 5 / ممام..ط.2

.(2781)3/914الكمالهتهذيب)3(إ

4/3"واتعديلالجرحلك@1 5 ك@.ا/6النلاطأعلام@صير(5).(1727)9



-

يالف@الد@لعلل@لجامعفي

المتمئابهمعرفةمنهالنوعداهذاالحاكم:قالوالمختلص.والمؤتلفوالمفترق

عنهميرويوقومناعاتهم،و@وكناهمواسامبهموبلدانهم،الرواةفبائلير

لثهواحدإمام
(1)

أساميهميتفقوقومواحدفلأنهاوأسامبهمكناهم
المعرفقمابعدإلابينهماقمييزيقعفلااباثهم،وأسامي

وضعيف،ثقةبينالأسماءتئابهاحتمالفيالجانبهذاأهميةوتتجلى

اسمفيأشخاصعدةاسنراكأوواحد،والشخصالأسماءاختلافأو
سليمان9والأسدي!)سليمانمئلأالاعمشنسبيرجاءكماواحد..

الكاهليالأعمشمهرانبنلسليمانوجميعها"الكوفيسليمان9والكاهلي!
الأنسابأنيظنقدالمتعخلإنبلالروافببقيةبالكفحاالأسدي،الكوفي

بهذاالنضلعفإنأخرىجهةومنجهفمنهذارجال،لأربعةانفأالمذكورة
الأسماءمنكثيرأيستغلونالذينالمدلسب@أمامالباببوصدسوفالفن

فائدةوهيلتدليم@ستارأآصحابها-بهايشتهرلمالتيوالكنىوالألقاب

حاقة،إليهوالحاجةعويص،فنهذابقوله:إالصلاحابنإليهاالمحعظيمة

أئاركما"تدليسهممننثأفلدأكثرفإنالمدلسين،إظهاروفيه
دفعفيإليهيحتاجواسع،فنوهو"فال:إذأخرىفائدةإلىالعيددقيقابن
لأئهةمهمفنوهو"وقال:اكثيرمامصنفاتوفيهواللحن،التصحيفمعزة
ثقةأحدهماكانصرتجماالاخر،هوالشخصينأحدأنفيعنقدالغلط،يقعقد

وإذائصحح،لاماصححالقويإلىالضحبفمنغلطفاف@ضعبفأ،والآخر
ماأبطلالضعيف،إلىالقويمنغلط

كماالأنسابليهذايقعوقديصح،

نسميفهغيرمنالنسبأطلقإذافيهالإشكالويفعالأسماء،فييقع
طبرستان،املإلىمنسوبفالأولوالائلي.الامليالنسبة:اتفاقومئال
جيحون...إلى@ملمشوبوالئاني

دينتبطالحلصية.الطبحةني(1)
2الحديف:علومدمعرفة(2) 2 حزماب@ط(556)و@حدالعلسيةط.1
4الحدبنهعلمأن@ل@سرلة(3) 2 شحفيقي.8
3ةلاقتراح@ا(4) 2ةلاتراحأالا@ه@.04 7 عليهوالنحلبق4



الملةكشفطرانق

=

أحدسوقهعقبالحاكممنهاأئرعنفكشفالجانبهذاإهمالآئارأما

"الوهمهذامئلأورئهالأساميبمعرفةتهاون)ومنةقالإذالرواةأوهام

التصحيف:أشد9بقوله:العسكرينقلهفيماالمدينيبنعليخطرهعظيموبين

االأسماعافيالتصحيف

عدمه،منالراويضبطيمتحودكانواالمحدنينأنبالذكرويجدر

إماموافعةذلدعلىدليعأشهرولعللأسانيده،ضبطهومقدارالتامةبمعرفته
بغداد.محدغيمعالصنعة

لها.و@لفطة@لرو@ةخصوصياتعلىالاتباه-6

فيثقاتفهممروياته،بحضفيالنقادتكلموقدعدلثقةرايىمنكم
شيوخهم.لقيةبخلافضعفيهالشبوخبعضعنحدينملكنأنفسهم

ثهاف@إسحاتابيعنالأعمش،روايةمثلكثيرفنلكعلىوالأمثلة
بنإسماعيل@روايةعكرمفعنسماك،روايةوكدالاضطراب،بامعلولة

الثاميينيخرعنروىإفاعياش

ال@تيوخبحضعنروواإفاولكنهمفيهم،تكلمالرواةبعضنف@أيضا
لنالرحمنعدروايةأوالأعمث@عنمعاويفبنزهيركروايةثقاتكانوا

اةالرومنالرحالن-وعبدزهيرفكلاهما-عروةبنهئامعنالزناد،أبي

صحيحاثقتارالمذكورينالشيخينعنروايتهمافيأتهماإلافيهم،الحتكغ

أرطاةبنوحجبم@حجبم:رواهحديثعلىاقعليقفيرجبابن

منعلىزياثتهإلىف@رجعالكلاممعنىيفهمفقيهائهإلافيهمتكفمأكانو)ن

1الحديشه:علهملمعر@ة(1) 7 حزم.النط.(443)وقيلالعلمية@8

ه.ه:المحتفينتصحيفات"(2)

الححارأملعنروايتهكالتفلنعيفى،لنبسماعيلروايةفيالأصلهرناو@(3)

@ناخاصةبهيحتحلاعيقىبند@سماعلا/اليهقيقالضحفا،أئمدفهي

الحجرا.أهلعنروى



ا-
يالفعاثد@لعلل@لجامعلحي

والمحانيإالفقهفيفهمهثللهلي@
للحكم.مرجعاوجعلها@لعلم@ملباتو@ل@لثث-7
للحديثممارستهملكثرةالحفا@منالنقادداحذاقةرجبابنيقول

أنبهيفهمونخاصلهملهممنهم،واحدكلوأحا@يتبالرجالومعرفتهم

الأحاديثفيعللونفلاتحديثيثهولافلان،حدي@ثبهالحديثهذا
بذلن

حي@سذفيجببنكارته،النقادحكموقدالصحة،ظاهرهحديثاوجدنافإذا

هذهصحةوعرفواالرواياتوسبرواالطرقجمعوالأنهمالقاد،قولتحكيم

سقمها.م@الرواية

فالحكمقائمأالاختلاتكانإفاأماعنهم،الإجماعلمحقلحالفيهذا
دوالمقصو"القرائن،ومعالترجيحات،مع@ائرلإعلالالأنةللقرائن

مباشرتعلقلهيكونمماوفلثبه،تصريحدونالمرادعلىيدلمابالقرائن:
أواللفظدلالةتوجيهفيتؤنرالتيالإشاراتأوالألفاظمنمباشركيرأو

أوجرحأحالهلانأوالراوي،حديثدرجةبيانفيالمشعملةالعبارة
الأئمةمنإمامحكمقدحديثاوجدناحجر:ابنقال"تعدي@

الحديثتصحيحفينتبعهكمافلكفياتباعهفالأولىبتعليله،إليهمالمرجوع
"صححهإذا

حيننفيسةثوةفأصابالأئمف@هؤلاءوراءالسيرسمبرج@ابروبين

"قال:
الكلاممنك@البيكلاميئهالذيالكلاميعرفوناتهمذلكومن

كلا@يثبهلاالذي

.4/48الرى!@فغ(1)

7الترمدي!علللأثرح(2) 5 6 / 1وعترط2 / 28 همام.ط6
2"والحلملالحرحوعرا@ألماط@(3) 2

1ححر!الن@نكت(4) / 27 4و:1 8 لتحقيقي5
2/7"اقرمديعللدشرح(5) 7 2/87وعترط.5 همامط.2



العلةكشفطرائق
=

منهم.@لرحلةو@صحابورفياتهمالرويةمو@ليدممرفة-8
اللقاء.وثبوتالاتصالالحديثصحةضروطمنفإنمعروفهوكما

الراويمولدمعرفةعدمهمناللقيثبوتمعرفةعلىالمساعدةالأمورومن
السنداتصالاحتمالحيثدسيظهرعنه،حدثالذيشيخهوفاةعلىوعرضه

الكذبالرواةاستعمللما"الثوري:سفيانقالبالعكس.أوانقطاعهعلى
فحاسبوهالثيئاتهمتمإذا"عياث:بنحفصوقال@االتاريخلهماستعملنا

حذثالماقال:أتهالحا@ظعليأبيعنالخطيبونقل"بالسني@

عنفسألتهأتيتهيعقوب،أبيبنمحمدعنالكرماني،إسحاقبناللهعبد

مولده
(3

لنمحمدماتله:فقلتومال@ين،وخمسبنإحدىشةولدأتهفذكر

الحاكمهوالله-عبدأبوقالفاغلفه،سنينبتعتولدانقبليعقوبأبي
حميدبنعبدعنوحدثالكشي،حاتملنمحمدجعفرأبوعليناقدمولما

سمعلأصحابنا:فقلتومائتين،ستينشةولدائهفذكرمولده،عنسألته
هذا

سنقاعنرةبنلاتمونهبعدخمبدبنعبدمىالثيخ

ليصحيحاالراويسماعيكونفقدالعلل،معرفةفيأئروللرحلات
دخلهاالتيالبلادمعرفةكذلثيختلط،قدلائهاخر،فيوضعيفامكان

علىيجبلذاانقطاعه،منالسنداتصالاحتمالمعرفةفيتنفعالراوي

الحانب.لهذاالاهتمامالحديثعللفيالباحث

يثية.لحد@رسلمد@و@@صملعو@@فةمعر-9

عند@رفعةشهرةمنمبلعهاوبلغتالحديثأهلرقعةانتثرتلما

أهلمنليسمعواإليها.الناسيخلفالتيالأمصاربعضهناككانتالناس،

1/1الالكامل!@يعديابنأشده(1) 69-1 دالكفايقهليالحطيبطربقهوص7،0
1 4الحديس@0علمنلاالمعرفة(والطر:1،9 3الراومح@2/تدربو@8،4 5

1الكمايق@:@2) 19-1 ويلرااتدربرإ2،0
2/3ه 5

الكرمالي.مولدأي.(3)
1الإكبلامعرلة@ل@@المدحلفيكدهومو(4) 0 2 0(158).

.(146)الراوبلأحلاقلالجامع(5)



-

@للف@الدالعللفيالجامع

حيتوالمدينةمكةالأمصارتلكرأسعلىوكانوالنزول،بالعلوالحديت

كثير.وغيرهافنبسابورومصرالاموبعدهاوالكوفقيالبصرةثمالصحابة،
العلل،كثفعلىمعينأاخرإلىبلدمنالحدبثفيالكبيرالتلونفكان

اي"الوضوء:بعدالتمنهدحديثنتغفيالمهورةقصتهفيسعبةقالوتد
صارإذمدنيا،صارإذمكيأ،عارإذكوفي،هوبيناالحديث؟هذاشيء

زلقواإالكوفيينعنروواإذاوالمدنيود9الحاكم:وقالبصريا"

@@@

ك@841.لأوياء،احية"ا(

حزم.ابنط.(277)وتجيلالحلميةط.411الحديشه:علومدمعرفة(2



العلةمعرفةفيالمحمثينمنامح

آلعلةأ

=

والمنأخروونالمنقدمونا-
والإتقانوالضبطالحفظفيبلغواقدالمتقدمينمنالأولالرعيلإن

السنةخدمةفيبذلواحتىالتنقيب؟أشدونقبراالطرقوحفظواغاياته،افصى

اننماؤهم،الروايةولعصرصدصرهم،فيالثتةدامتوماونفي@.غالكل
وبالنظرالقرون-مزوعلىتأكدفقدومعايشتهم،ملاحظتهمئبتتولها

وأصحها،الأحكامأعلىالثأنهذافيأحكامهمأنوالمقارنة-والموازنة
منلألوفامئاتوحفظهمقرائحهم،وقوةللرواية،ومعاصرتهمقربهملدة

نادرا.عزيزأأحدهمعنثذالذيالسندأصبحخىالأسانيد،

يلحقراانمنياساعلىالمتأخرينبأنوجزمتالذهبي:إقال

"والمعرفةالحفظفيالمتقدمين

ومع
والديانةبالورعامتازواالئاف،والظرالتامبالحفظالاتصاتهذا

الغالنتحريفمنالسنةتنقيةطريقعنالدين،هذاخدمةفيبينهموالمذاكرة

الجاهلين.وتأويلالمبطلينوانتحال

اختلففقدالمتأخر،هوومنالمتقدمهومنمعرفةبدءبادئوينبعي

أهلبينالفمهورلكنوالمتأخر،المتقدمبينالفاصلتحديىفيالباحثون

حظولهوحيهالرأيوهذاثلاثمائة:إسنةقلكانوامنالمتقدمينأنالعلم

فيالسبققصبلهمكانالذينالجهابذةعاشالقرونتلكففيالقوة،من
المؤلفاتلهموكانمعلولها،منصحيحهاوبيانعنها،والذبالسنةحفظ

مثا.ك@الحفاظهتدكرة"(1)



=
ثللفعائدالعللالجامعفي

منالثلانمائةبعدوجدثهاإلاوغيرها،والعللوالرجالالحديثليالضخمة

فهووطرالقهم،قواعدهمعلىوحذاالمتقدمينمنهجعلىسارمنالأئمة

"وغيرهمرجبوابنالبغداثيوالخطيبالدارقطنيكالإمامبهمملحق

منومنهمغير.لي@والخامسةالرابعةالمائةبينغيرهمعندالأمروثار

وجعلالهجري،الخاصالقرننهايةإلىالثانيالقرنأهلالمتقدينجعل
ومنالهجري،عشرالثالتالقرننهايةإلىالسادسالقرنأهلالمتأخرين

المعاصرين.منبعدهم
أفلولاالئلاثمائةبحدودينتهيلاالمنهجهذاإنيقول:اخرانجاهوهاك

طريقة@يالمتبعةوالأصولالعملي،بالتطبيقملامحهتعرفمنهجفهوأكئر،ولا
الثالث.القرنبعدوهوالمتقدمينمنهجأصحابأحدفالدارقطنيلإعلالا

وهي:المتقدمينمنهجمعرفةخلالهامنيمكنأموروهناك
والحلل.الحديثكتبديالنظرمداومةا-
المصطلحاتهذهأنومعرفةالعلماء،قررهاالتيالمصطلحقواعدفهم-2

تقربببة.أغلية
الأئمةاصطلاحباختلافواختلافهاوالتعديعالجرحصيغعلىالتنبه-3

وطرقهم
هوويخرهما،والإعلالالأحاديثعلىالحكمديالديىالاختلافإن

والمتأخرين.المتقدمينبينالمنهجفيللاختلافطبيعيةنتيجة
هذهأنظنالحديث،صاعةينتحلممنكثيرأأدلهيؤسفمماو)ن

ظواهرعلىالقواعديعملفأصبحالرياضيات؟كقواعدمظردةقواعدالصناعة
قصارىكانربمابلالظاهر،حسبعلىالاحا@بثعلىويحكمالأسانيد،

ماأوحجرابنالحافظ@اتقريب@احلالالإسنادصعلىالحكمأحدهمجهد

وعللملابساتمنومتأسندأالروايةيلحقلمامراعاةغيرمنفلك،أضبه

@وتضميفأ":تصحيحأال@ةمعالتعاملفيالمتقدبندمامج(1)

.2العلواد.سلبمانالنيخمقالانطر"(2)

@-7ةالطريفيالعزيرعدالغمقالأنظر.(3)



العلةمحرفةفىالمحئثينمنامج

ا-

المتأخرينتصحيحاتنجدحينماكثيرأهذالنلمحو)نناواختلافات.وأخطاء
معوالتحليلوالنظرالحديثطرقجمعوبعدالمتقدمين،إعلالتخالف

فاتماإنالمتقدمين،معالصوابنجدالفكرة@)عادةوالمقارنةالموازنة

و)عمالالئديد،والفحصالطرق،لجمعإهمالهمبسببكانالمتأخرين

باعتقادهم.فظرثةعامةلكونهاظاهرها،علىالقراعد
منالروايةيحفبحااهتمامهمقلةكثيرا،المتأخرينيفوتمماو)ن

إلىوقتومنحال،إلىحالمنالضعيفأوالصدوقأوالثقةحالاختلاف

فكذلكصحيحأ،كلهلي@الثقةحديثأنوكمامكان،إلىمكانومنوقت،

ومعيقوى،ما@نهبلضعيفأكلهلي@الضعيفحديث
بكثرةابتلبناقدأتا

ابتليناكذلثالقواعد،إعمالاوالأسانيدفيالنظربمجردالأحا@يثتصحيح

أنخثيةونظرةبحثغيرمنوالمتابعات،بالشواهدالتصحيحفيبالمبالغة

حديطمنضعبفطريقجاعنافربماوحطأ،وهموالواهدالمتابعاتتلك

وهئمالثانيالسندأنمععاس،ابنحديثمناخربسندقويناههريرةالي
الأول.السندعنناتج

المتقدمينمنهحتباينجليألنايظهرخلالهامنالتيالأمثلةومن

سيرين،بنمحمدعنحسان،بنهثامعنيون@،بنعيسىحديثوالمتأخرين

@ا.فليقض@سنفاءومن4،قضاملبهفليس@لقيءذرعهالمنمرفوعا:مريرةأبيعن

ودابو@وأريلمجخاوارميلداواحمدأجهخرأ
(4)

ما@بنوا@

ويلطحاواخزيمةبنوارودلجاابنواثيلشاوالترمذيوا

.@1736@هالنني@2@م@4.المنم@2/ني

1/9الكير!الالاردخمي 02)"السن"لكأ@ي.(152)5 38).

1للاهلالننفي (720)البهيراالحامعلياللا(.(67

لي
الرمالة.ط.(3117)والعليةط(3130)الكبرى"@

(385)المنتقى،1في

بتحقيفي.(1961)و(1960)صحيحما@في
9"المحاليلترحفي 7 / له"،المشكل@ثرحوفي(3333)العلميةط.وفي2

وليا(رو.)
(1365)الأخيراتحثة@



-

يللفعالد@لعللفيالحامع

لبغريواوا@ميكميطوارقطنيلداواحبانبنوا
()

طرقمن

به.يون@،بنعيسىعن

ماجهابنعندغياثبنحفصتابعهيون@،بنعيسىتوبعوقد

لبيهقيوالحاكمواخزيمةبنوا
فقال:والحاكمحبان،ابنمنهم:المتأخرونصححهالحديتهذا

العلامةأيضأوصححهوالبغوي،يخرجاط،ولمالشيخضشرطعلى@اصحيح

نجدبينمائاروالدكتورلأرناؤوطاشعبوالشيخلألبانيا

بنهامأوهاممنوعدوهبالوقف،الحدي@هذاأعلواالمتقدمينجهابذة
محفوظالاأراهلا9ةالبخاريقالالوقف.الحديثفيالصوابوأنخان،

منلي@يقول:أحمد@اسمعتأبو@اود.وقالالترمذيتلميذهعهنقله
وقالعمرإابنعننافع،عنمالك،عنهدافيوالصحيحشيء،ذا

مسند"عنالزيلحيونقلمحفوظا"يراهلاالحفاظداوبعضةالبيهقي

وهمهاماأنالبصرةأهلزعميون@.بنعيسى@اقالةراهوجماابنإسحاق
فيميأوهمهثاماأنآالبصرةأهلزعم"الدارمي:وقالالحديث،هذافي
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الملةمعرفةفيثينال@منامج
-

يصح،ولم9السخاري:تالثام.يهتوهموهم،ورنعهموتونأ،محفوظ

لفهوظرفعه،هريرةأبيعنأبيه،عنسعيد،بناللهعبدعنهدايروىو)تما

أباسمعثوبانبنحكيمبنعمرعنيحيى،حدثناقال:صالح،بنيحيى
نظروهذا"يولجولايخرجنماف@يفطر،فلاأحدكمقاءإذالاقال:هريرة

الوهمو)نالموقوفة،بالروايةالمرفوعةالروابةإعلالفيالبخاريمنعميق
وقدالمتروك،سعيدبناللهعبدرواية@سبكانإنماهئامعلىدخلالذي

ثمعطاء@ا،الاوقفهقال:فقدالنساليئالإمامالإعلالهذاعلىالبخارقيوافق
الحديت@صححنلث،الألبانيالثيخخالفوقدالموقوفةالروابةذكر

(3)

ما@ابن@لوهيعياث-بنحفصمتا@ةعلىمعتمدا
(4

كمواد@
@@

@

كيربائهوغيره:البخاريقالو)تماةإقاليون@بنلعيسىوالبيهقي

هثامإعنيونى،بنعيسىبهتفردأتهلظنهممحفوظ.
الذينالسابقينالحفاظالأئمةعنيشبعدلأئهجدأةبعيدوهذاقلت:

فأصدرواالمتابعة،هذهعلىيطلعوالمأنهمالأسانيد،منألوتمئاتحفظوا
كمايونسبنعشىتمردلاهام،وهمهيعندهمالعلةإنبلالحكم،هدا

هام،توهيمفييون@بنعيسىقولتقدموقدتاريخه،فيالبخاريبهصرخ
المتابعةأنعلىيدلوممافلث،الدارمياقراردالبصرة،أهلعنذلثونقله

الإمامسألالذيداودأباأنلديهم،معروفةالألانيالئيخذكرهاالتي
قال:إذلعبسى،حفصمتابعةإلىأشارقدهثام،حديثعنحنبلبنأحمد

"مثلههثامعنغيات،بنحفصأيضاصرواه@

والدارميوالبخاريأحمدومنهم:المحدئي@ةجهابذعلالف@إذد

1/9الكير!الاتارلخ(1) 5(251)

الحلية.ط.(3130)عقبالكبرى!لالسنى(2)

ك@922.خريمقهالنصجحعلى@تحليفهفي(3)

1للادشهافيلكأ 4دالمستدرك،في(5).(67 2 6 /1.

2الكبرعاالسنن"فيللا( 9 / 4/5الحيلال@رواء(7)@4 2(923).

@ا(.)،8عقبداو"أبي@س(8)



@الف@ائد@لعللفيالجامع

تصحيحيضرهولايمعهلاوالإتقان-الحفظفيفنممقوفموالنسائي-
لمتاا

المتقدمينمنهجيبينللتباينأسسابظهرتالاختلافهداعلى
منهاةببعضمنهجكليشمسماتأووالمتأخرين،

الراوي،أحوالبجميعيحيطونلاالحديثنقدهمفيالمتأخرينإنا-
روايةفيأوسيوخهفيمخصوصةحالاتلهثقة،غيرأمكانثقةفالراوي

فيالثقاتالرواةأحواليراعونفهمالمتقدمينبخلافمعين.بلدأهلعن
حفظهممناإذاأومعين،بلدأهلعنروايتهمفياوشيوحهم
منكثيرجحلهاصوابط،علىالاعتمادالمتأخرينمنهجعلىيغلب-2

بساطعنهمويطويالحف@عاءعليهميختصرسهلأطريقأالمعاصرين
علىتقومآحكامهمفمانالمتقدمينبخلافوالممارسة.والتعالاستقراء

والتجريح،والتوئيقوالتضعيف،التصحيحفيوالاستقراءوالتتعالسبر
0والمذاكرةالمدارسةوكئرةالحفظمعوالتعليل.. 0 0

أنفسهمهميختلفونوقدطزدوها،ثمنظريةقواعدالمتأخرونقعد-3
عندبالقرائنالترجيحعندهمفالقاعدةالمتقدمونأماالقواعد،هذهفي

الزيادةأووالوقف،الرفعأولإرسال،واالوصلفيالرواةبينلاختلافا
والمتنالمختلفينالرواةأحوالفيالدقيقالتأملعلىمبنيةوهيوالنقص..
قويا،وتأملأمتكاملأ،ونظرأدقيقأ،بحثأيستدعيالأمروهداالمروي،
الروايةعصرمنوالقربالفهم،وقوةالحفظ،سحةفلكعلىوالمعين

المتقدمينمنهجيبينكبيراالنباينجعلتالتيالأمورمن-4
بالثواهدوتقوينهاالأحاثيثتصحيحفيبالغوافدالمتاخرينأنوالمتأخرين
عندهفصاربالخطأ،الخطأفقؤىالمعاصرين،بعضأسرفحتىوالمتابعات،

.3الفناص.الهعدبنمحمدالنيخمقالا@طر(1)

.3المهدلاصرافيمفالالظرة(2)

ا.العميزةتركيالتخومقال3،القاص.افهعبدبنمحمدافيمقادا@طر:(3)



العلةمعرفةفيالمحتغينمنامج
=

ضوابط،لهوالشواهدبالمنابعاتالحديثتقويةنف@المتقدمينبخلافصوابا،

0والوهم.الخطامنوسالمةمحموظةكونهامنالتأكدأبرزهامن 0

صةولخالمتأخرون-ا-5
(2)

لوحنىالمدل@يةروائعلونصرين-المعا

ئعلونلاثهمف@المنفدمينبخلافخاصةالحديثذلكفيتدليس@يثبتلم
و@نالصعنة،هوالمتأحرينعندفالتدليم@تدليس@،ثبتإفاإلاالمدلعرواية

العنعنةبينفيفرقودالمتقدمونأمابالضع@،عنحنةعلىيحكمونئم

العنحنةبمجردالمدس@روايةيضعفودلاولذلكوالتدلي@،

ماوالمتأخرين،المتقدمينمنهجيبينالحالفيهيختلفومما-6

شرطعلى"أو"،الشيخينشرطعلىلاصحيحقولهم:منمؤخراأحدث

أولالبليةوهدهلا،مسلمشرطعلى"أو@ا،البخاريسرطعلى"أو@،اليخين

شاعتحتىالمتأخرينبينقليلأانتثرتثممستدركه،فيالحاكمأظهرهامن

إلىبهيثارالمصطلحأوالطريقةلهذهاستحدامهموعندعصريينا.بعضعد
منلأدةالواقعخلافأمروهوالناس.لكلمعروتالشيخينشرطأن

(2)

فيالرشادات@كتا@الابهدافيأل@وقد3،العميزتركيافيمقالاسطر:
محمدساللهعوصلنط@رقمعادأليللشيحوالمتالعاشالالنرامدالأحاثيتتفوية

ليظر.عانص.وفهمجمعلمعلىبلحط
2الأدمال:سورةفيالقر@نفي@ر@ت سكنمظلممائثبنلضيننلاشة@ر@تفوأ.5

بمعىيستحدصر@هاولكهمضقحي
الوحاصتهأوالآيفثيكماوتأتيصيما،لا"

معواستحدامهاوالاءالواومعلودخاص@أوالراو،مع
أماالأ@صح،موالاء

كالتالي:إعرا@هاتخريح
مرفاعلخاعنه1رفيلصممعرلصحدماوماسصوبضحالاتعر@حاصة.ا-

أحصإ.@محدو@لمعللانعيأرمطلقأمفحولأتعر@الواومعوحاصة-2
المعجمالطرمزخرأمتدالحدهاومامقدمأحبرأنعربا@ماء.محلحاصة-3

2-2كه:"النحريةالرارد 85.

الت@لي@ليمكرليىلمرقإننابلمطلقأ،المدل@ع@ع@ةلردلاألا@هداسعيولا

كالسمانجنععشهالتقلمودالأئمةاحتملالتلي@لىمقلولي@يخصعنصمافنعل

أوالأساليدحمععدرجلئزدلمماولطرالهمهزلاءعحمةلحنقلوقتاثفويخم

ئنت.أرخبرتالطرق(بعضفينحدأومنكرأ،الحديتيكود

ا.الحلوان:سبمادانيمقالانظر.



=

ثللفعالدالعللفي@لجامع

فيكتبمنبعضفعلكماالاستقراء،طريقعنإلايحاولهلمهذاحاول
أنائسك،يتخللةولانعتقدفالذيالحقو)نالخمسة،أوالستةالأئمةشروط

أحاثيثومسلمالبخارفيالئميخينانتقاءبهاتمالتيبالطريقةالجزمنشطيعلا
الزهريأوسفيان،حديثمنالبخارياننقىكيفنعلملافحنكنابيهما،

الثفاتمنغبرهأوسالمأحاديثمناننفىكبفندريولازريع،ب@يزيدأو

لي@بلافقة،رواهماجميعاستيعاببريدالملأنهمانجزمإنناثمالأثبات،
صحبحأ.الثقةرواهماكل

شموليأ،ولب@انتقائيصنغالنفاتأحاثيثفيالشيخينفصنبعإفن
الثقات.هؤلاءأحاديثالثيخانانتقىعلبهااليالأسىلعرتلاونحن

أماأكبر،يكونوعجزناأكئريكونقصورنانف@ةكذلكالأمروما@ام

ابيبنإسماعيلمثل:شي:-حفظهمفيمقحدبثمنالشبخينانتقاءطريقة
أبيلقولردففيهالقطواني-مخلدبنوخالدذكوان،بنوالحسنأوي@،
القنطرقهجازالمذاالشيخان:لهأخرجعمنالمقدسيالحسن

(1)
بعضلأنة

بهم.محتجلأثهملالهم،الثقاتلمتابعةةحديئهميصخقدالضعفاء
أنصحيح،ب@دالبخاريمناقبفي@روينا"حجر:ابنالحافظقال

يحدثماعلىلهئعئموأنمنهاينتقيانلهوأننأصوله،لةأخرجإسماعيل

هوعهالبخاريأخرجهمابأنمشعروهوسواه،عماويعرضبمعليحدثبه

حديئهمنلىءيحتجلاهذاوعلىأصوله،صكتبلأتهةحديثهصحيحمن

غبرهفيهشاركهإنإلاوغيرهالنسائيبهقدحماأجلمنالصحيحفيمانجر
"فيعنبرفيه

ومنهمفيهم،تكئمممئلخلقالصحيحفيخرجبل@الزيلعي:وقال
نابلبنوأيمنالإياثي،عبيدبنوالحارثالضبعي،سليمانبنجعمر

بنويون@الحدثاني،سعيدبنوسويدالقطواني،مخلدبنوخالدالحبئسي،

إذاالله-رحمهماالصحيح-صاجاولكنوغبرهم،السبيعي،إسحاقأبي

5الارب:يا@(2) 57.



الحلةمعرفةفيالمحم@ينمنامح
=

حدث@001منينتقورنهمف@فيه،تكلملمنأخرجا

ضرط)علىمصطلح:استخدامعنتنجمالتيوالمفاسدالأضرارومن

عنالمرويةالأحاثيثجمبعنصحيحهوأحدهما(،ضرط)علىأوالشبخيا،

جميعلي@بذخطير،أمرومومنفردبنأومجتحعبنلهمأخرجاالذينالرجال

كانربمابلالمرتبت@هذهإلىترتقيالثميخينرجالرجالهااليالأحاديط

خفبة.أمظاهرةكانتسواءقادحفبعللمعلهومامنها

رواةمنكونهممجردفييتساهلبعضهمنف@ذكر:ماكلومع

عنالواحدبروايةأعني:للرو@فالنيخبنتخريجبكيمبمايباليولاالئبجن،

مقتضاهاعلىوصححالزهري،عنهثيم،روايةفيخلطكمنالاخر،

عنيخرجالمومسلماالبخاريأنوالصحيحالشبخين،شرطعلىبأتها

مماكثير@لكوأمثالعكرضيعنسماك،وكذلكئيم،طريقمنالزهري

الهادي:عبدابنالحافطقالقليل،غيرللمتأخرينوحلطخطأفيهحصل

معينشبخعنالرجلحديثالصحبحأصحابيرويماكنبرأأن@واعلم

غيره،عنحديثهيخرجونولاله،وضبطهبحديثهومعرفتهبهلخصوصيته

ذلث،لغيرأوحديثم@بضبطمعروفولاعنم@بالروايةمثمهورغيرلكونه

قدالصحيحفيلهالمخزجالرجلذلكفيرىعندهتحقيقلامنفيجيء

فيفول:الرجلذلثطريقغيرمنالصحيحفيلهخزجعمنحدثأروى

مسلم.شرطعلىأوتالبخاري،سرطعلىأو:الشيخين،شر@علىهذا
صاحبينف@تساهل.نوغيخهوهذاالجملة،فيالرجلبذلكاحتجالأنهما

علىيكونفلاغيره،فيلامعينشيخفيإلابهيحتجالمالصحيح

1سرطهما
0 0

أننااليجنإ،شرطعلى9مصطلحلاستخدامالمفاسداعظمومن

منشيءحفظهمفيمنأحاديثبتصحيحنقرمئمالانتقاء،مبدألغاءب@سنقوم

بحجةوغيرهمهؤلاءأحاديثفصححالمتأخرأتىربمالذاالصحيحين.رجال

2المنكيا:لالصارم(2) 56.



-

@الفمائد@لعللفي@لجامع

هوبلالمتقدمين.لصنيعمخالفشكللاوهذاالشيخيى،شرطعلىأنهم

نسف

مئلالمتقدمينعنالمتأخرونفيهاختلفممااخرىأمورهناك
بخلاتبالضحف،منقطعحديتكلعلىيحكمونفالمتأخرورالانقطع،

كبيرة.عنايةيولونهفإئهمالمتقدمين

مجهولويقبلونالعينمحهوليردونفالصتأخرونالمحهول،روايةوكذا
لاومطلقايقبلونهفلاالمتقدمونأماكلام،نلكفيولهمالعال@فيالحال

المبتدع،روايةوهكذاللحديث.علةالجهالةمجرديجعلونولامطلقا،يردونه
بخلاتالمبتدع،روايةيقبلونلاالمعاصرينسيماولا

مطلفاروايتهيقحلونفهمالمتقدمين

والمتأخرينالمتقدينمنهجيلينالاختلافعلىالمترتبةوالنتائحهذا
عي@.النبيسةعلىخطروهيعظيمة،

مصطلح@يالمتأخرينقواعدنبذإلىدعوةهناكأدإلىالإشارةوتجدر
دهمرالمتقدمينبمنهجالإخلاللأن)3(،المتقدمينفمنوالأخذالحديث

كلؤأيضاوهذاوالتعمد،القصدسبيلعلىتركهأوالفهمفيقصورإلى
منو)نوالمعاصرين،المتأخرينجهودمنالإفادةمنبدلاإذةوإسراف

منيبدأأنلاغيره،انتهىحيثمنالإنسانيبدأانالعلميالإبدللوازم
والمتأخرين.المتقدمينكلامبينوالمقارنةالموازنةضر@رةمعبدؤواحيث

منالفنهذاجهابذةعليهسارالذيالعلميالمنهجنتعانلزمناإفن
لناحفظواالذينالاولىالقرونأصحابالأوائلالعلماءمنالحديتأهل

جعونلانةفيهحازنكرةكانفإنعرب،سيما(()ولالعدالواقعالاسمفي(1)
"

)الرفع،وجهان:ليهجازمعرلةبعدهاماكادإدأماوالنصب(،والجر،)الريع،
النحويا.الئوارددمعحمانظر:صردة.يكونلاالتع@زلأن"الصبويشغ@الجر(

.3-2العلوادسل@مادافيمفالا@ظر:(2)

.2الخفير:الكريمعداليئمقالالظر.(3)



العلةمعرفةفيالمحمثينمنامج

ولواوينهم.صدورهمفيبرمتهاالسنةلناحفظواإتهمإذينايثط،شةتراث

يمتازسلبمأ،بيناواضحاطريقابعدهمجاءلمنرسمواقدإنهمثم

التام.وانظربالدقة
للأحكام،مسرث@وطريقةالمتقدمين،أقواليلتزمواأنالمتأخرينفعلى
منالاخرينجهودصيغفللاأنعلىومتونه،الحديثلطرقونقدهم

التوفيق.ولىواللهصرين،والمعاالمتأخرين

وسبرواالاحاديثجمعواأنهمالمتقدمين،منهجصحةلنايؤكدمماو)ن

والسحثوالمذاكرةالنظرمعاودةبعدوالرجالالمنودعلىوحكمواالطرقط

الجهد،هذاكلبعدئمالإنصاف.بعينالئافوالنظروالمفارنةوالموازنة

تراثمنهائلةثروةمنحفظوهماعلىالنتائجوتلكمالأحكامهذهعرضوا

والأسانيدالمتونمنالغفيرالحمبحفطتتمئلالثروةوهذهالأمة.هذه

المترن،منالألرتوعثراتالأسانيدمنألوتمئاتبلغتالتيالمكررة

جهدهم،إفغبعدإليهاتوصلواالتيالصحيحةأحكامهمإلىانتهواخى
الميزاندقةمعنظيرهافلوأبحاثدراساتنتيجةصاثوةأحكامهمفكانت

عليها،واعتيادهمللأحاديث،حفظهملكثرةةبهتمتعواالذيالنقدي

يكونوالمالأحاثبثمنعليهيحكمونماإنبلولحمهم،بدمهمواختلاطها

ماعلىكذل@يعرضونهبلفحسب،أسانيدمنحفظوهماعلىيعرضونه

فيالتفقه"المديني:بنعليقالالفقه،فيواسعةمعرفةمنبهاللهرزقهم

يكونوالمفهم"العلمنصفالرجالومعرفةالعلم،نصفالحديطمعاني

كيفإذةضر@ريعندهموالفقهمحدثين،فقهاءكانوابلفقطمحذثين

ليستوالمخالفةشرط،القادحةالمخالفةوعدمالحديث،علىيحكمون

المخالفةفلثفمنأوسع،هيبلآخر،لحديثالحديثمخالفةعلىقاصرة

المخالفات.منفلكاشهوماعليها،متفققاعدةأوإجماعأولاية

"فيالدميطريقهوص)222(،الماصلاالمحتث5فييالرا@رصأخرجه:لا(
ير

4ابخلاعهأعحح 7 / 11-48.



=
ثالفعائد@لعلل@لجامعلي

المتقدمينكلامفهميحاولواأنالمتأخرينعلىالواجبأوجبمنلان

ويفهمأحكامهم،يعللأنيستطيعمناأحدكللي@هذاومعالإعلال،في
علىواعتادكبيرأ،واطلاعاواسعا@همأاللهرزقهمنإلاإليه،ف@بواماسبب
فيالنظرأمعنثمالحديث،أهلمنالمجتهدينالأتمةكلامفيالنظرمعاودة
لإعلال.واالنقدممارستهمعوالتخريج،والرجالالعللكتب

المتأخرين.علىالمتقدمينمنهجتقديمو@كذلد،الأمركادولما
والتجريح.والتضعيفالتصحيحفيأمرعلىكبرائهماجتماععندسي@اولا

الاكتفاءبحجةو)همالهابهاالتفريطينبغيلاعاليةثمينةالمتقدمينوآقوال

المصطلح.كنبفيالنيالقواعدبانبع
المتقدمين؟مخالفةيسعنامتىيسأل:ساثلوزت

وتباينتاختلفوا،إذاالمتقدميننخالفأنوشمعنالنايحقأنناوجوابه:
والمرجحات،والقرائنوالأبابالأ@لةإلىننطرفعندهانظر@،وجهات
وقواعدهموقرائنهممرجحاتهمبجنسطريقتهمنحووالاجتهادالرأيونعمل

علبها.سارواالتي

الاجتهاديةالأمورمنوالتضعجفالتصحيحبأنالحميقإيمانامعهذا
معالناقد،بهابتمثلالتيوالمكانةالعلمية،القدراتفبهاتباينتالني

واحد.لكلوالقرائنالمرجحاتوظهورالذهيةالمقدرات

المتأخرينو)نالمعؤل،وعليهمالأصلهمالمتقدمينإنةأقولأخيرأ
العلم.هذافيعليهمعالة

والمغاربة:المشارقة-2

منهمبلبمشارقة،ليسواكثيراالحديثعللعلمأئمةفيفكرت

لناأنحبتفقدوالمغاربة،الأندلسييغ
الإسلامحاضرةكانتيوم

البابهذافيصنفواممنالمحتفينمنجهالذة

2المحذني@إ.دحهودالظر(1) 26.



الملةمعرفةفهالمحتتينمنامج
-

@إنالمشارقتععنبمعزلعلومهمقواعدتقعيدالمغاربةحاولولطالما
ما...مجالفيالسبققصبنيليحاولوا

الأحاديث،تعليلفيوالمغاربةالأندلسيينمنهجعنكتبمنوقليل

لمنهجامتدادهووهلعه؟يختلفأوالمشارقةلمنهجمابههووهل
حاجتهم؟ولدهوأوالمارقة

الأخارتعليلفيحزمابنمنهجببيانالإسام"كتابيديفيوقعوقد
الفلما@مؤلفهيقولالطنجيالعمرانيبدرلمؤلفه"الإحكامكتابهحلالمئ

فيمفرقةلنوجدتعدتهابلففط،مخصومةكتبفيالأحاديثعللتنحصر
بجمعقمتنئق.حزملابن"الأحكامآصولفيالإحكام@مئلآخرىكتب
تلص@قصدالمباضة،بحوثهطياتببنالمتناثرةالمعللةالأحاديثتلدشات
@استقرالي..منهجوفقالنعليلفيمنهجه

محللأ؟حزمابنعليهاعلقحديئأسبعينيقاربمامؤلفهعرضوقد

فيحزمابنمهجبستثفأنعليهيصعبلاقدالأحاديثهذهفيوالمنأمل
وأهموالمغاربة،الأندلشينمنهجإلىيكونماأقربوهوالأحاثيث.تعليل
المنهج:هذاسمات

و@لجلية:@لخفية@لقو@دحا-

رأيناماوهذاتمبيز،ثونوالجلبةالخفيةبالقوادحالأحاثيثتعليل

إن"الصحح:ابنفالولهداالمثمارقة،منالمتقدمينبعضمناهجفيشيهه

هذاإلىالصنعانيوأشاربقاثح،لي@ماعلىالعلةاسمآطلقبعضهم

المعنى

@لرجال:في@لثدد-2

فيهم،والمختلفتوثيقهمعلىالمجمعالثقاتبعضحزمابنضعف

.7حرلأ:ابنمنهجبادالاسهام@(1)

1الحديشا.علمأللامعرفة5(2) 9 بتحقيقي.1
.2/27لأفكاراالتوضيحانطر.(3)



-

يالفعائد@لعللفي@لجامع

مذهبوهذاالتعارض،عندالتعديحيغلبالمفسرالتجريحقاعدته:معتصاشيا

المارفة.منالمحذثينجمهور

لقة:@ادةز-3

هذايذهبمنالمثمارقةوفيحزم،ابنعندفرضالثقةزيادةقبول

والأصول:@لفقهمنحى@ملللمرسلحدهفيحزمابنينحو
بالمرسليحتجفلاالحديث،أهلمنالغداديالخطيبمذهبوهو

لاسواء،عندهوغيرهماوالحسنسعيدفمراسيلمنه،الساقطلجهالةمطلقأة

منها.يأخذبثيء

و@لعلة:@لجرحإبهام-5

دونالحديثتعيلوكذاالسبب،بيانغيرمنالرجليضقفماكثيرأ

العلةعنإفصاح

الابهام:على@لنوثبقرفض-6
أماحاله،ئعلمحتىوشهاثت@خبرهقبولعنيتوقفالحالمجهول

وأماكلام،ذلكفيولهمالحالمجهولفيقبلرنالمشارقةمنالمتأخرون
علةالجهالةيجعلونولامطلقأ،ير@ونهولامطلقأبقبلونهفلاالمتقدمون

نقد@لمنن:
عندشعكماولي@المشارقة،عندومثلهالإسنا@ينقدكماالمتننقد

جلدتنا.أباءمنأذنابهممنبهمتأثرومنالمششرقين

الحديث:طرقجمع-8

كتابأحاديطفمنالحديا،طرقجمعفيحزمابناضطرب

بقولالعلة،س@ص@فصاحهمعدميرالعلمأهلصوغيرهحزملالنيعتذروقد(1)
منمصفيماالابمناليماكللهميكفأنالحاسةعلىضرر"ثاودةأبي

مذاا.منلعنيقمرالحامةعلملأنةالحديتعوب



العلةممرفةفيالمحئتينمنامج
=

بعدوصححهتمصي،أواستيعاب@ودأعلهما@االأحكامأصولفيالإحكام1

صائبأ.خكمأحكمواستقصىاستوعبإفاوكانالمحلىلما..1فيطرقهجمع
ورايته:@و@لصحايجهالة-9

حزم،النعندتضزيستملمالذيالصحابيروايةأوالصحابيجهالة

صحابيه.مجهولحديثأيقبلفلا

@لطرق:بكثرةالأحاديتتقويةناعدةحزمابنخالف1

البا@.هذافيضوابطفلهمللمشارقتعمخالفهذافيوهو

المثارقةمنهجئابهوالمغاربةالأندلسيينمنهجأننعلمالسردهذامن

امتدادوهووجزثياتصجوابهبعضليعنهيختلفكماجوانبصمنكثيرفي

والمتأخرين.المتقدمينمنالمشارقةلمنهج
منها:لأسبابالكلامهذايردمنهناكانإلىالإشارةوتجدر

بالمعاربة.خاصألي@الخميمعبالظاهرالإعلالأنا-

عنالحديثعلمأخذواوالمغاربةواحدة،المحدثينمدرسةإن-2

هذايعدأنآما@اوأجناسها:العلةصاحبقالللتفريق،حاجةفلاالمشارقف

و@وزهعيهدليعلاممافهذاوخصائصها،مميزاتهالهابذاتهاقائمةمدرسة

داوالبراهينالحجج

@@ه@@ه

.25-24وأنجاسها!الحلة"(1)



-

@للفعالد@لعللفي@لجامع

المحثونبهايستعينوقو@كلدقر@ئن

وابكلالالزجيحفي

لهيكونمماوذلكب@تصريحثونالمرادعلىيدل@ماةبأنهاالقرائنئعزف

أواللفظدلالةتوجيهفيتؤثرالتيلإشاراتاأولألفا@امنمباشر،نجرأومباشرتعلق
تعديلأ،أوجرحأحالهبيانأوالراوي،حديثلوجةليانفيالمستعملةالعبارة

الروايات،نرجيحبموجبهابتمالتيالقرائنثواسةعلىالمبحتهذابقوم
روايةعلىترجحضعيفروايةفربمعين،إطارفيتنحصرلاالترجيحوقرائن

هوالترجيحهذاومرجعمثمهورفروايةعلىترجحغريبةروايةصربثقف

بسببئصزحأعد@بقرينةفيرجحهاماروايةإلىيعمدفالناقدالقرائن،

الأحيانبعضوفيذلك،وغيرأولقفلانأوأحفطفلانثلا:فيقرلالترجيح،
تكونالأغلبالأعمولكنئعده.ترجحبمافيعلالسبببيانعنعبارتهتقصر

التيالركائزهيالترجيح:وقراننإعلال،أوترجيحقرائنمننابعةأحكامه
الروايات.تلكاختلفتحالأخرىعلىروايةترجيحفيالناقدعليهايعتمد

إعلالفيالناقدعليهايعتمدالتيالأمورفهيالإعلال:قراتنأما
صحنها.الظاهرالروايات

ترجيحليتنىالاختلاففيهيثترطالأول:أنالنوعنبينوالفرق
أحالمحيثيعلونالنقادبعضإنبلفلك،فيهيئشرطفلاةالثانيالوعأماأحدها،

تكونأنيستوجبالثانيوالنوعحديثصمتنأوسندفيلغرابةأوفلانبتفرد
جحترتدإذفلكفيهلئرطفلاالأولالنوعأماللأخرى،ئعثةالرواياتإحدى
حدة.علىكلأالقرائنهذهوسبنالروايتين،كلتاتصححمعأخرىعلىرواية

2:"يلوالتحدالجرحوعاراتدالماظلا(



وابكلالالترجيحفيالمحنثونبهايستحينوقواعدقرالن
=

قسمين:إلىتنقسمأنهاتبينالاشقراءخلالفمنالترجيحقرائنأما

مرجعاالأحوالغالبفيتكرنالقرائنوهذهأساسية:قرائنالأول:

وهي:الراوي،علىالرواةاختلفتبفاللتحاكم،
خاصة،جبلةعلىمنهمكلاوجبلالناس،ط@هاللهخلقوالاتقك:@لحفظأ-

ووعاه،قلبهحفظهإلاشيثأيسمعأويقرأيكادظرالحفظ،سجيتهكانتمنفمنهم

إلاشينأيسمعلاالبصرة،أهلأحفظقتادةكانأحمد:إلإمامايفولذلثوفي
تصمالطبقةوهذه"فحفظها...حدةوامرةجابرصحيفةعليهوقرئحفظه،
ئمكثيرأ،وخلقاودداوأباومسلمألبخاريواوأحمدمويهرابنإسحاقأيضأ:
لناساوهكذا@ونهم،طبقةثملصحيحين،ارجالغالبوهمدونهم؟طبقةبعدهم

ابىرمعالأولىالطبقةمنماراواختلفإذاشكوبلالإتقان،واالحفظفيمتفاوتون
علىلظهورهالأولى،للطبقةهولاختلاتاهذافيالراجحنف@الئانية،الطبقةمن

الحفظفيحيهمبنيعلىعلىيقدموأيوب"رجب:ابنقالالحفظ،فيصاحبه

"والضبط
(2)

فلانيقول:الناقدفنجدالقرينقعبهذهبالترجيحمحشؤةالعللوكتب

الرواة.بينلترجيحأساشامصدرأالقريخةهذهكانتلذلثاوثق،فلانأوأحفظ

يقول:الناقدجد@سابقتها،عنأهميتهاتقللاالقريةهذه@لعدد:ب-
أحاثيثفيالغالبولأنكذا،يروونهالناسةيقولأوالناس،فلانخالف

كانلذلكالطرق،تعددالشهرةمقتضىنن@دثه-والحمدالشهرة-الأحكام

قرلالقريةبهذهالنقادترجيحشواهدومنالجماعفيرافقبمادائمأالصواب

ا@ميقولو@لهاد@(الوا@مئبالمححفظأولىوالمحدد"الثافعي:
(4)

قو@@

فيأوئقثيءعلىالناسإجماع9قال:أثهالمباركابنإلىبسندهالخطب

مسعودإابنعنعلقمة،عنإبراهبم،عنمنصور،عنسفيان،مننفسي

والسهرعنهمالغلطلأنالخبرين.لأحدالرواةبكئرةدويرجحالخطب:وقال

1أقربقلا،إلىوموأبعد@
0 0

(6)
رواهالحديثكاندإن"الذهبي:وقال@

3الكمالالحتهنيبفيالرزنقله(1) / )ك@45(.ا"6

2الحدل@.اخلات"(3)ك@383.الربدفتح(2) 71

.34ة@الكفابئ(5).@207)عفالايمان@نبالظر:للأ

4لالكفايقهد( 36.



=
@الع@ائد@لعللفي@لجامع

اجتمعبمافالعبرةيخالفونمعلأثباتاورفقاؤهأرسله،أووقفهآوبإسنادالثبت
البابهذافيالعلمأهلعنوالنقولات"يغلط...قدفالواحدةالثقاتعليه

ما،روايةيسوقالفسندأدالعنيقةالمسندةالكتبفييجدالباحتإنبلكيرف

بقرينةالنقادأخذعلىيدلكالعملوهذاوفلان،فلانتابعهةبقولهيتبعهاثم

إنماقدمناهالذيوهذاذلث،علىالمسندذلثينصلمو)نبالعدد،الترجح
معين.للثقةفالحكمثونه،وخالفهثقةروىفإنالرواة،تساويحالفييكوفى

كأنما،امرعلىالمحذئينإجماعهنابهالمقصود@لاجماع.ج-
ظاهرهكان@)نحديث،تضعيفعلىيجمحواأوراونضحيفعلىيجمعوا
علىالحديثأهلواتفاق"حانم:أبوقالعليه،أجمعوالمافالحكمالصحة
إليه،لمح@بواماوراءوالمشيإجماعهمقبولفيوالحجةحجظيكونشيء
ملكةعندهمفتكونتالفروعوعاينواالأصولعلىاطلعواالنقادهؤلاءأن

تعالىفالته"السخاوي:فالالسقيم،منالصحيحبهابعرفونهائلةحديثية
فياعمارهموأفنواله،تفركوانقاثأرحالاالحدبثلعلماقامعنايةبلطيف

القوةفيمراتبهمومعرفةورجاله،وعلله،غوامضه،عنوالبحثتحصيله،
مجالسةوكثرةتواليفهم،فيالنظرو)معانموراع@والمشيفتقليدهمواللين،
ىالتقووملازمةلاشتغالاومداومةالتصوروجودةالفهم،معالوقتحفاظ

بالتهإلاقوةولاالنبرية،السننمعرفةاللهشاءإنلكيوجبوالتواضع،
(3)

"

أماالاختلاف،حالإليهايرجعأساسيةقرائنهيالثلائةالفراننفهذه
فيالقول@اتعنونهباباالكفايقا"فيالخطيبعقدفقدةالفرعيةالقرائن
منها:للأخبارمرجحاتيهذكرالأخسار"ترجح

النقل،أهلعندمشهورةقصةتضاعيصفيمروياالخبرينأحديكونأنا-
مئمهورة.قصةعنعارياالواحديرويهمماأقىبغيره،معالواحديرويهمالأن

ظرن.إليئكتبالاخر:ويقولفلانأ،سمعتراويه:يفولأن-2

5لموقظضدا(1) .(703)لهلامبلاالمرا"(2).20
النط.إلا"العلم@ة:ط.في(3)

2المعيشاالمتح(4) 5 6 / 6لملأ-/2والعلميةط.1 الخضيرط.9



وابكهدلالترجيحفيالمحت@وربهايستعينوقياعدقراثن
-

ىفيروفيهمختلفاوالآخرفي،الخجيئإلىنسوباأحدهمانيك@ان-3

موقوفا.وأخرىمرفوعاتارة
عنهيرويمنفمنهمراويه،علىالنقلةاختلفقدآحدهمايكونأن-4

الحكم،ذلثنفيفيعنهيرويهمنومنهمعير،النبيعنحكمفيالحديث
أحدهما.روىأتهفينقلتهتختلفلموالاخر

كذلث.لي@والآخرالقصضصاحبهوالخبرراوييكونان-5

الثقات.منغيرهمرسلالمحدثمديوافقأن-6

الأمةعملالمتعارضينأحديطابقأن-7

كذلث.لي@والاخرللحكم،بيانأالخبرينأحديكرنأن-8

أشدالأحكاممنيتعلقبماالفقيهعنايةلأنفقهاءةرواتهيكونأن-9

بذلككيرهعنايةمن
ما،حديثاالمحدثيرويأنبذلكالمقصودالحجلس:اختلاف1

موصولبمارسالإماالأولى،روايتهمخالفاأخرىمرةيرويهثمما،مكانفي

@حروايةالترمذ@:قالهماعليهالواهدومنذلك،غيرأوموقوفرفعاو

عنموسى،أبيعنبردة،أبيعنإسحاق،أبيعنروواالذينهزلاء

فيإسحاقأبيمنسماعهملأنأصح؟عندي"بولطإلانكاحلا"يكيهت.النبي
الذينهؤلاءجميعمنوأثتأحفظوالثوريشصةكانو)نمختلفة،أوقات

سعبةلأنثأسبهعنديهؤلاءروايةفإنالحديث،هذاإسحاقأبيعنرووا

واحد"مجلسفيإسحاقأبيمنالحديثهذاسمعاوالنوري

إسنادإلىالراوييعمدأنالفرينةبهذهالمقصودالسند:غرابة-11

مئل:إسنادإلىيعمدكأنالاسنا@لهذامخالمةسهايتهفتكونمشهور،

فيروي:عمر.ابنعننافع،عنمالك؟أوعائثة.عنعروة،عنالزهري،

عننافغ،عنمالك،يقول:أوحئان.بنصالحعنعروة،عنالزهري،

ذلثلأنثالترجيحفراثنمنالسندغرابةكانتو)@ماعمر.عنعمر،ابن

4ةالكفايةا"كله:فلكفيانطر(1) 33-37@

@هه.(1102)تجلجامعه(2)



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

هذهولكنالراويعلىحفظاأسهللكانجا@تهعلىكانلوالإسناد

المقبولبالروايضالمشهوربالحفظ،وتالمو@الراويمنتقبلإنماالقريخة
بماالراويوتفردالإغراب،المروياتكرةلوازمومنلأسانيد،اتعددمنه

ما،إسنادإلىالهلكىمنراويعمدلاحتىالقيدهذاووجهيخره،عندلي@

الفن،هذافيباعلهلي@منبهفيطمعغريبا،إسنا@أيخرجهئمبهفيتلاعب
ابنالحافظفكرهمافلكشراهدومنيعلم،لاوهوالوجهذلكعلىفيرويه
الكذب:سبيلعلىالإغرابلقصدعمدأفلكيفعلكانفممن"قال:إذححر
عنروايتهذلكمنبالوضع،المذكورينمنوهوالنصيجي،عمروبنحماد

بئ:اللهرسولقالقال.ز@ه،هريرةأبيعنصالح،أبيعنالأعمثى،
هذانف@الحدي@،بالسلام-!تبد@وهمفلاطربقفي@لمئركينلقينم@ذا9

روايةمنيعرتو)نماالأعمش،حديثمنيعرفلاالعقيلي:قالالحديث

"ل@ههريرةأبيعنايه،عنصالح،أبيبنسيل

فليلينقالننبكونونالرواةمنكثيربلده:اهلعنالراويروابة-12

حاأبوالحا@ظ@هاالرحيحمينابوأعملهاالقريةهدهعلىنصرقد
الرازي،3

السذر،بنالنعمانرواهحديثعىأليدرسالتلمأ.ي@دالحلل،فيابنهقاللقد
ئنتئعلىحافظدمنقال.@يماليئعنجيقىأمعىعنبسقيعىمكحول،عن

اهورعلفالحديقلهداأبيفقال@لجئنه،فيبيثلةئنطوبخله،بهمفيركحةمئرة

عنسفيان،أبيبنلعسةمولىعنمكحول،عىموص،شثيمادسعنلهيمة،ابن
عة،يلقلممكحولأنمذا@يلبي.قال(.@التيئصحيضأئمعنعسة،

"لأبيفلتلهيحة،ابنروايةأسدهوقد

ابىعرفتوقدلهيحةاسبروايةحكمتلم
رحلنقصادكانولورجل،@زيا@لهيعةابرروايةليةابيقالاوهامه؟ركترةلهيعة
أئةثكرتوألتصعيف،لهيحةابنبنيقال.رقدحمطها.لهيعةالنعلىأسهلكاد
"قلثللنقت،القريةبهدهيحكمإتسا

لهيعةلاسحاتمأبيحكموأماكذلك،هر
اة،الرووخبروالأعرل،اعايواالدينالمتقدبرالحفاطكلىمىحاتمأبالأنفذاك

كانطكلأنوالحاعلالنقة.الراويوخطاالصعيف،الراويحديتصحيحويزوا

الاخلا@.عدالترحيحفيتمعقريةئعدحمظمزيد@ل@يحتاجمماالروايةلي

تبيه
"

الجادفخلافوميمكحر@ه،أن":3حاأبيعنالابقالنقلفيوقع
الحللامنالحميدسعدطتحليقنحويا-لوحيهها-فانظر
8حجر!ابنالنكت 6 4 / 2-8 6 6ر5 بتحقيقي.17-618



والإع@دلالتوجيحفيالحتفودبهايستدينوقواعدقرائن
-

حالفيذلثمنالنقيضعلىويكونونبلدهم،أهلعنروواإفاالخطأ

يضبطلارجب:إابنعنهقالعياش،بنكإسماعيلغيرهمعنالرواية

ذلكفيالسببيعودوقدضعفاديهع@نهمدحدلةالحجازيين،حديث

والثوخمنه،قريبةتكونكتبهنف@بلده،أهلعنحذثإذاالراويأنإلى
إلىيسرعالراو@نف@ما،لبحسوقعمافإذاظهراليه،بينعنهمحدثالذين
بأنهيمالرواةصجمهرةؤصفوقدالتباس،منوفعمالدفعسيوخهأوكتبه

فإدلذلصعيرهم،عناإذاضعاتبلدهم،أهلعنحذثواإذائقات

ومعرفةجهفمنالمختلفةالرواياتبينالترجيحقرائنمنالراويبلدمعرفة

بنإسماعيلالوصفبهذاوصفوممنأخرى،جهةمنوضعفهاروايتهقوة

وغيرهما.الوليدبنوبقيةسبق-كماعاش-

غيرفيالراويروايةالقرينةمدهفييدخلذكر،مماالعكمىوعلى

فيكونةوكنبهشيوخهبينيكونبلدهفييحدثلقاالمحتادإنإذبلده
عنبعيدأأوكتهعنبعيدافيكونالراوييسافروقدالصواب،إلىأقربذلك

حصلكماالغلطفي@يقعحفظهمنفيحدثومذاكرته،محفوظهتعاهد

اضطرابيهبالبصرةحدل@راثدبنالمعررحب:ابنقالراشد،بنلمعمر

عنالرزاقعبدحدبثالأثرم:روايةفيأحمدقالجيد.باليمنوحديثهكير،

يعني:وينظر-كتبهيتعاهدكانالبصريين،هؤلاءحديثمنإليئأحبمعمر

اهلسمعشيبة:بنيعقوبوفالبالبصرةبخطأيحدثموكاناليمن-في

"معهتكنلمكتبهلأنآاصطراب،فيهعلبهمقدمحينمعمرمنالضرة

أبيابننقلهمانلدمنلعمله:عاضدةالراويروايةتكونأن-13

5/3لبلىىاادفقح(1) 06.

علىاحتلف@لنابفتوامم،أعلم@مكما(شيىخهم،بحديتأعلماللدأهل@@نمم،لأ(
سهم،الصرييى@رايةرجحتقادةعلىاحتلفلا@االمدنبين،روايةرجحتمالك

منهم،الكوفيي@روايةرححتالسبيعيإسحاقأديارالأعمتىعلىاختلفللثا
الملل@قواعدانطر.@لث،صاتوىقرينةتأتيتد@@الأعب،الأعمفيومدا

"الترجحوفرانن
الكورعدعادلللدكتور83"
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-

و@لفعالد@لعللفي@لجامع

الخفينعلىالمسحفيشعبةبنالمغيرةحديثعنزرعةأباسألأنهحانم
أميل،عروةبلاالشعبيحدبثإلىانافال:عندد؟الصحيحالفأيهمافائلا:

"المسحفيأصللثعبيكانإذ

حكمتلملأبي:قلت"حاتم:أبيابنقالالزيادة:بقرينةالترحيح-14

ابنروايةفيأبي:قالأوهامه؟وكثرةلهيعةابنعرفتوقدلهيعة،ابنبرواية
@حفظهفيلهيعةابنعلىاسهلكانرجلنقصانكانولورجل،زياثةلهيعة

1 الاستعمالكثيرجملأالترمذيبالحديث:الحملبقربنةالترحيح-5

يقولثمالضعف،ظاهرالحديثتجدالأحيانبعضفيبلالقرينق@لهذه
طريقمنأخرجهماذلثمثالالعلمإ،أهلعندهذاعلىوالعمل"الترمذي:
أمرناقال:جندب،بنسمرةعنالحسن،عنمسلم،لنإسماعيل

ةسمروحديا"عقبه:قالأحذنا.يتقذمناأننلانةكناإناروجماللهرسوذ

"العلمأهلعندهذاعلىوالعملغريب،حسنحدبث
(3)

ك@ل@حسنههكذا

غيرسمرةمنيسمعلموالحسنمسلم،بنإسماعيلضحفمنالرغمعلى
هذاكتابيفيبيتكماحديثين

كثفوطرائقالعلةأسبابفيمنهاكثبرتقدمفقدالإعلالقرائنأما

هنا:وأزيدالعلة،

المشهورينبالرواةمخصوصوهذاالراوي:كتبمنالحديثفقدانأ-
نقلهماذلكعلىالواهدومنوتدوينها،مسموعاتهمكتابةاوبالتصنيف،

لاإبراهيم،كتبفيهذالي@"قال:أتهأحمدالإمامعنعللهفيالحلآل

فيلكانصحبحأكانلوحاتم:اأبووقالأصلىإلهيكونأنينبغي
عروقيأليابنمصنفات

(6)
الصلاةفيكتاباصفالوليد@اوكانةأيضأوقال

الحديثاهذايهولي@

له(.الحدلأعلل"(1)

)ك@2(البهيراالحامع5(3)

المأ.الالمقحسهفيكما(5)

س(7)لاسهالحلحشهعلل"(7)

لععا(الحدبشهعلل"(2)

(60)لابالحلبفعلل"يلا(



@اب@لدلالترجيحكهالمحم@ونبهايستعينوقواعدقراثن
-

تضعيففيقاعدة"ر@:ابنقاليرويه:لماالراويمخالفةب-

ضعففدرأيه،يخالفماروىإذاالراويحديث
(1)

وأكأأحمدالإمام
(2)هذا"بمثلكثيرةأحاديثالحفاظ

الراويمخالفةإندوقيل:المناوي:وقال

1لدليل.خالفهإثمالائهثالعملوجوببمنع
0

(3)

الراويعندلدليعيعني:
عنللكشفالنقاداستعملهاالقرينةوهذهروى،مابمرجبالعملمنمنعه

هذالمئليلنفتوافلمالمحدثينغبروأماغيرهم،علىراجتعللبواطن

كبيرتجدفانظرهحالها،كذاأحاديثقبولسبيلالمناويبينوقدالأمر،

هوالعللوعلمالخفية،العللهوهذاكنابناموضوعإناثمر:وخلاصة

لي@الئقاتأحاثيثليالخطأومعرفةالنقات.أخطاءفييبحثالذيالعلم

الإسنادظاهرويكودالحديث،ليعلةللناقدينقدحوقدالهين،بالأمر
فيتطلعالعلةتلكبوجودطةيقو@عماليبحثالبحثالناقديعمقثمالصحة،

الإسنادعليهمدارمنإلىالناقدينظرأنفلكومنبالروايفيحفماعلى
المدارأقصد-

(4)

فقهيرايلأحدهمأولهمهلللبحثالرواة-منفوقهومن
منالحدياهذاصحةعدمعلىدلفلكوجدفإفاالروايفهذهيخالف

أونسوخأيكنلممابهللعملموجبعندهمالحديثصحةلأنةطريمهم
اللهشاءإنعدةأمثلةلذلكوستأتيمقيدأ،أومخصصا

عتر.طمىوالمنتضعفط"همام.@(1)

7الحللا@نمرح(2) 9 6 / همام.ط.ممه/2وعنر.@2
4/3القدير"دفيض(3) 6

تحدلتمهماعليهالحدبتفلكأسايخدتلتفيالذيالراويهوالحديت.اد@مدار@فى(

فأكئراثادتيرريهثممطلقا،الحديثبنلكفيتفردعمي
فحسص،الاسنادعلىتاصرايك@لمللحديتالمحذنب@صقدأنجسيعأنحلمفلكرمن)م@

3نقد)نبلفقط،والستنالإسهعلىقاعرادلثيكنو@لقط،المتىعلىولا
فلكنكربر(وأناالحقديضوميولهالراويفقه@ل@لظرمم@لكليويدحلنامللقد

الدينهناأتسةمنالنقدلأملالعلميالتاصيلمىهوللالتهويل،منليىفهو
شالها.سماالةتنقيةفيابيصا.الأياثييمكانتالذيى



-

ث@لف@ايد@لعللفي@لجامع

بعضعلىالعذابأوالأجر،فيمبالغةالحديثفيتكونأنج-

ووضعحشة،ألفألففلهكذاقالمنأحاديثمثلالتجدالشيرة:الأفعال
أنه@بالثهنظنالذيالوقتفيفنحنوكذا،وكذاسيئفألفألفعنه

ننالبالغاتهذهمثلانإلاعقليتصورهلاتعالىوكرمهدلك،منأكرم
عنالأقوالهذهثلثبوتبعدمنجزمتجعلنااليسير،الفعلعلىالأجر

الوضع:علىالدالةالقراننجملةالرمنحجر:ابنالحافظقاليه،النبي
الفعلعلىالعظيمبالوعدأواليسير،الأمرعلىالديدبالوعيدالإفراط
أعلمأواللهوالطرقية،القصاصحديثفيموجودكنيروهذااليسير،

ولسناالسليمة:الفطرةتستسيغهولاالعقل،يرث@مماالتنيكونأند-
ولكنالعقلية،بالحججالصحيحةالأحاديثردفيبعضهميقولهمانقولبذا

لمخالفتهابطلانها؟فيمنصفيئكلاالتيالأحا@يثبعضهناكنقول:

نكرهأئنا.فيالسخاوي-قالالدبن،فيبهالمعندالسليمالصحيحالعقل
ضر@رةللعقلمخالفأيكونكأنالمعنى:فيالرالركةبالوضع:الحكمترائن
بماالرعبردأنيجوزلالأنهبحال....نأويلأيقبلولااستدلالأ،أو

المتكلمينعقولمخالفتهابمجردالأحاثيثردأما"العقلمقتضىينافي
الذينلأئمةاعرتوقدهذا@المعلمي:العلامةقالفلا،وأفواقهموأهواعمم
ونحوهم،المتكلميئبعضعلىتنفلأحادبثمنهاأنالأحاديطصححوا
الصحةشرائطمستكملةالدين،فيبهالمعتدللعقلموافقةوجدوهاولكنهم

هيأوتلاقيهاأونوافقهاكنيرةاياتالقر@نفيوجدواذلكوفوقالأخرى،
كان@النبيأنعلمواوقدالمتكلمين،علىأيضأهيثفلتقدقبيلهامن

فيمانحوكلامهفييجيءأنجدأالمعقولفمنبه،ويفتديبالقرآنيديئ
الصربح-العقلتخالفالتيالأحادبثأعنينلث-منالابالنهمنالقر@ن

3لالنشا(1) / 5و:ث@لم@-24 9 بتحقيقي.6
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وابثلدلالترجيحفيالمحنثونبهايستمينوقواعدقرانن
-

الطبرانيرواهما
(1)

بنالعزيزعبدعنالكرماني،إبراهيمبنحئانطريقمن

سنالوضوءالله،رسولياقلت:قال:عمر،ابنعننافع،عنرواد،أبي

@ن@لمطاهر،منبللا،"فقال:المطاهر؟منأمإليكأحبمخمرجديدجر

المطامر،إلىيبعثيحجراللهرسولوكانفال:@لسمحة!@لحنيفيةدله@دين

قبلبرثهالعفلالحدبثفهذاالمسلمين.أيديبركةيرجوفبثربهبالماءفيؤتى

هوألي@النبيين؟!خاتمهوألي@ثونه،بمن@الرسوليتبركفكيفالنقل،

العلأمةشيخناأبانوقدثونه؟!هوبمنيتبركإفنفكيفالمتقين؟!إمام

الحديثهذاعللعنالسعدالرحمنعبدبناللهعبدالمحثث
(2)

فشفى

العالمين.ربلتهوالحمدوكفى،

الكتبسيصاولاكتبهمفيالحديثتخريجعنالمتقدمينإعراض-"

ابنصحيحو"شيبته،أبيابنمصنفو"أحمد"،دمسندكأنهاالجامعة

الأحكام،منحكمفيهحديثأوجدتف@ناالستة،الكتبعنفضلأحبانإ،
الحديث،هذاتضعيفقرائنمنذلكأنفاعلمالمتقدمة،الكتبفيوليى

يالنبيئعنمنةعليكيردلاكتابوهو"السنن:كتابهواصفأثاودأبوقال

1فيه.وهيإلاصالحسنادب@
عنأعرضواماالمتقدمينأنيعنيفهذا0

كانتفلذلثغيرهم،ثونعلبهااطلعوالعلةإلاذاكأوالحديثهذاتخريج

ابنالحافظتالحجة،وسكوتهمبلحجق@لاعراضهمحجق@المتقدمينكتب

يصلحلاالمتنمنكرالاسنادضعيفحديث"حديئأ:مضعفأالهاديعد
اصحابمنأحديخرجهولممثله،علىالاعتماديجوزولابمماالاحتجبم

"مسندمه..فيإأحمدالأمامرواهولاالستة،الكتب

لابأحاثيثالحافظيغربفقدذاتصبحدعلةلي@وهوالتفرد:و-

يرويهحدبثا،تسعينمننحووللزهري"مسلم:الإمامقالكيره،فهالاركه

الملمبة.ط.(7ويلاالحديتط(7لعاالأوسطا"نن(1)

.18المجموعتا:دالفواتدوانطر:صوتيءتسجلالموقظة-ضرح(2)

كلأ.ةالنكيدالصارمللأ.5مكت.أهلداود@لىأبي@رسالةال@



-

ثالف@اثدفى@لعللالجامع

فيبعلةلي@التفردذنف@جياد@بأسانيدأحدفيهلاركهلا@الئبيئعن
العلةعلىالضوءلتسليططريقأيكونولكثهوحفظه،عدالتهاشنهرتمنحق

وطبقتصالزهريوصلهمامعئساريبلغوالمرواةلهاينفردالتيالأحا@ي@في

موضعه.فيبيانمزيدوسيأتي

أوعلتهعلىالنقادلصقدحديئأوجدتإذاالعلم:أهلتضيصز-
لاهالحكمذاكأطلقومايقولون،بماأدرىفهمبالنواجذعيهفعضصحتمع

أحكامهميسا@رفلموأعرف،منكأعلمهومنبهحكمبلعابث،ولا
علىالحديثأهلواتفاقحاتم:إأبوقالالمحاباة،أوالمجاملةأوالمنطق

"حجةيكونسيء

ابنلهاأعذالقرينةوهذهثيءةمنهايصحلاالتيالأسانيدمعرفةح-
ضيءمنهالتلاالتيالأسالدذكرسماه:بابارجب

(3)
علىمنهابعضأأذكر

الاختصار:سبيل
كرو.النبيعنأن@،عنالحسن؟عنقتاثض-
ع@ح@.النبيعنهريرة،أبيعنالمسيب،بنسحيدعنقتادف-
عنهريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالأنصاري،سعيدبنيحيى-

ع@.الي
أن@.عنالأنصاري،سعيدبنيحى-
عمر...ابنعنلافع،عنأيوب،عنزيد،بنحماد-

المدينةأرضانمعروفهوكماالمدينة:لأهلالحديثمخالمةط-
أنالبديهيفمنلذافيهاةلج@النبيأصحابغالببتواجدمعمورةكانت
طنبيهمأقوالعنوالباحثينالمحدثي@ركابمحطالأرضهذهتكون
المديةكانتولمابحديث،أعرفالبلدأهلأنتقدمولماوتقريراتميوأفعاله
لذلكغيرهم،منبالحديثأعرفالمدينةأهلكانالمحدنينقبلةالمنورة

@يا(
5/8ملم!صحيح .(037)لافي@المراسيل،(2).(1لهلأ7)2

73العلل!@نرح(3) 2 / 5وعنرط2 / ممام.ط.ث@مم@-26



@ابثلالالترجيحفيالمحم@ونبهايستحينوقواعدقرائن
-

المديخةلأهلالمخالفةالرواياتإعلالقرائنمنالقرينةهذهكانت

والإعلالالترجيحفيالناقدبهايستعبنمماالقواعدبعضهناوأجمل

العلماءةكيرالصالحينأغلبحديثعلىوالغلطالوهميغلبا-

يه.فحديثئتوقصوالضبط،الحفظقليلولأنهم

ومتونه،أسانيدهالحديث:يحفطونيكاثونلابالرأيالمشتغلون-2

الحفاظ.بذلكمخالمين

حبان:ابنعهقالبفقيما،ولي@حفظه،منالحافظالثقةحدثإذا-3

بخبرطالاحتججعندييجوزلا9

إنأماالثقة،زياثةمنقريبفحكمهسناد،ب@الحافظالئقةتفردإذا-4

بالوهم.عليهويحكمبانفراثصئعبأفلاسيئا،حفظهكان
متصل.عنهمفحديثهعنهم،يدلىلمشيوخلهعرتإفاالمدل@

جابرأسمععمرو.عنعيينة.بنسفيانقالإفا"العجلي:قال-6

فقولهيءأب@فليسجابرأ:عمروسمعسفيان:قالو)ذافصحيح،

يحصلفلمالثايخةالعبارةأمابها،حاصلالسماعأنيعني:الأولىبالعبارة

و@مهم،بلحمهمواختلاطهالحديثممارستهملكئرةالنقادجهابذة

حديثيثبهالحديثهذاأنالعلم،أهلسالرعنبهخصواخاصفهملهم

إطلاقه.علىلي@وهذافلان،حديثولا-"فلان

يخالفأويخالفه،ماروايةعنهصخإذاالصحابي،حديثيضعف-8

رأ
وصلهامنأنلدياوترتجحارسالها،دروابةوصلفياختلفإفا"

ةبهاللاعتبارصالحةغيرالموصولةفالروايةمرسلقعأنهاالصوابوأنأخطأ،

93وجنادا@ص(2)ياقصها.مايأتيأعليةالتريةهنه(1) /1.

7العللا@ترحفيرجبابننقله(3) 5 2 / 8وعتر@د2 5 7 / ممام.ط2



-

يالطايد@لعللفيالحامع

المرسلةبالروايةيعتبرنماد@سواء،وعدمهافوجوثصامتحقق،خطألأنها

ثقتهتنفعهالاساقطة،شاذةفهيرواية،فيالثقةأخطأإذا1

علىحملإسناد،منبأكثرحديثأالئبتالمكثرالحافظروىإفا-11
حفظه.وعدماضطرابهعلىفمحملذلصغيركانإفاأماروايته،سعة

لمالرجالئقةفرضولوالرجال،ثقةعلىيتوقفالإسنادصحة-12
"والعلةالذوذمنهينتفيخىالحديط،صحةمنهيلزم

الجماعقعقولفالقولنقله،فيجماعةخالفتهإذاالمحذت-13

الواحدروايةمنسكوناأشدرواتجهمإلىوالقلب

غبركانإفاسيماولاعليمائتابعحتىفيه،منوقفالثقةتفرد-14

والإتقانبالحفظمشهور

لمعلة:بهما@قوفى

وخفية:ظاهرةالعلةأنإلىسبقفيماأشرت

بالمتابعاتتزولقدالظاهرةفالعلة
(6)

ذلكويكونوالثواهد

(2)

(3)

5)

(6)

@7رالنالعشا:بالواهدلأحادبطاتقوبةلياتلإرنا@لا

والمتابحاش@0221.بالثراهدالأحا@يثتقويةليالارتاثات1ا@طر:
1/3الرايقهص@@@ 1/2دالتمهبد"الظر.(4).47 4 5.

4/1رجبلاسالارعادفتحالطر: 74.

فيالاتحادمعالسحنىأواللمظليتحرلحليثاللىكالحديتهرالتابع:
منتكنلمدلدتاتشابعةسيتالسندأولصالثلىكةكالتفلطالصحابي،

علومالباختصاروقلىد3،9القمر!.ضوء"انطر:تاصرفمتابحةتس@ىالندأول
1ةالحدلط 4 4و:طلأ2/2ودالنكشا5،8-57ةودالخلاصقهبتحقيقي،2 5 8

)متالعقأ.المحتضيناودلانبتحق@قي،

الانحاد@يعدممعالمحنىأواللثظلياخرلحديتالشاركالحلبتموالامد:
1ةالحديشهعلومساختصاروقون3،9القمرا:لصوءانظر:الصحابي. 4 3

4و:هلا2/2والالنكشه5،8-57و@الخلاصته:بتحقيقي 5 بتحقيقي.8



@الإعلدلالترجيحفيالمحم@ودبهايستحينعدوقيقرائن
-

بالاعتبار
(1)

فيقبلللحديث،العلمأهلتجلقيالعلةتزولوقدالطرق،وسبر

علىتدلقرينةوجودأوبالتحديث،تصربحالعلة،أنرويزولالحدبث
نوعين:علىوهيتزول،ظرالخفيةالعللأماالحديط.ذلثالراويحفظ

والمرجوحةمعروفشاأومحفوظةفالراجحةالمخالفة،سببهما@حدهما:
منكرة.أوشاذة

كحعارضةالمخالفة:غيرأخرىبأسبابأعلتأحاثيثوثانيهما:

ويبقىتزول،لافهذهعليهمجمعتاريخأومتواتر،صحيحنصأوالقران،

معلأ.الحديط

فيضعفأوالسد،فيانقطاعسببها:التيوهيالظاهرة،فالعلل
والضعفالثديىالضعفبينماتتفاوتاختلاطأوتدش،أوالراوي،

كانومانه،أحسنآومثلهآخرطريقمنبمجيثهزاليسيرأكانفمااليسير،

الحفظبسوءضعفهكانماأنذلكوبيانالطرق.كثرةتنفعهفلاشديدأضعفه

وقبلالطرق،وسبربالمنابعاتيزوليسير،انقطاعأوتدليىأواختلاطأو

وصمهابالروايةالاعتباروقبلما،بمتابعةماحديتتقويةإلىالناقديذهبأن

منحقهاالروايةيوفيأنعليهيبوالاعتضا@التقريةلإحداثغيرها،إلى

اوبالكذب،متهمهومنفيهموهلرواتها،فيبالنظروذلكالخاص،النقد

رجاليمحصوآنبهاالاعتباروعدمروايتصاطراحإلىيمضيممافلثغير

لاطبعأالاهتماموهذابراو@خر،عليهانقلبالحفظسيئراويأفلعلالإسناد

إلاشهورأالحديثأصليكونفقدأيضأ؟المتن@إنمافقطالشدعلىيقتصر

الزيادةفهذهالحديث،فيهيليستمنكرةزيادةالمتنفيزادالرواةأحدأن

فيجبإليه.يرجعأصلالحديثفيلذكرهالي@منكرة،لأنهابهاةيعتبرلا

صكيرهبرواي@فيحتبرهالروافبحضحديتالاقد@ل@يعحدأنموالاعتكل:(1)

والجوامعالسسانيدفيوالنطرلاختبو،وابالتتعوذلثالحدثطرقلسرالرواف
شدريبالظر.لا.أمشامدأوللحلبتستابعمنالدملليملمرعيرها،والسحاجم

2اراوب 0 2 .39القمر،:صوءو"1،/



-
@لفماند@@لعلل@لجامعفي

بغيرهااعتبارهاقبلالذاتي،لبحثحقهاصنالروايةيوليأنالباحثعلى

عدالةفيقدحأوأشديىانفطاعهكانومافحسبالراويبحالمكتميا

الفهمالباحثلعل9ك@قبتعالى:الص@حابنالحافظقاليزول،فلاالراوي
كثيرةبأسانيدرويتقدكونهامعبضعفها،محكومأأحاثيتنجدإنايقول:
"@لر@سمنالأفنان"حديت:مثلعديدة،وجوهمن

(2)
جعلتمفهلآونحوه،

فلك:وجواببحضأ..عضدذلكبعضلأنثالحننوعمنوأمثاله@لك

يتفاوت،ذلكبلوجو@منبمجيثهيزولالحديثفيضحفكللي@أئه
كونهمعراويهحفظضعفمنناشئأضعفهيكونبأنفلدثيزيلهضعففمنه
أتهعرفااخروجهمنحاءقدرواهمارأينافإذاوالديانة،الصدقأهلمن
حبثمنضحفهكانإفاوكذلكله،ضبطهفيهيختلولمحفظه،قدمما

فيهإذحافظ،إماميرسلهالذيالمرسلفيكماذلك،بنحوزالالارسال
ةذلكبنحويزوللاضعففلكومناخر،وجهمنبروابتهيزولقليلضعف

الذيكالضعفوفلدومقاومته،جبرهعنالجابرهذاوتقاعدالضغفلقوة
جملةوهذهشاذأ،الحديطكونأوبالكذب،متهمأالراويكونمنيثا

واللهالعزيز@النفاثىمنلإتهذلك،فاعلموالبحث،بالمباشرةتدركتفاصيلها
@اأعلم

وتعددت،كثرتإفاالضعفةالديهالأحاثيثأنلنايتبينهذامن

القبول.ثوجةإلىترتقيولاضعيفةتبقى

الطرقطبكثرةالضحفشديىأنحجرابنالحافظعنالسبوطيفكروفد

1"لأحا@يشأاتقريةليالإرشاثات1انظر:(1) 2 1-1 22.

2أحمدأحرحهبعضهم،عدقويهو(2) 6 8 ليوالدارقطني)444(،ماحهوالن5،/ 1شنمه" 0 3 / دنص@فيالزيلعيطرقهودكرالرسالة،ط(361)والحلميةط.1
1الرايقا 8 علىمعقباتقريتهبلىوأشلىطرقصحجرالنالحافظحمعرقد1،/

1/4النكشه@انظر.للحديث.الصرابنتضعيف 14 1 2و:5 02 1 1

بتحقيقي.
1الحديشاعلمأنهلمعرثة1(3) 0 3-1 0 شحقيقي.4



واجكلدلالترجيعفيالمحم@ودبهايستعينوقواعدقرائن
=

المستوردرجةإلىلهأصللاآومكرأكونهعنطرقهبمجموعيرتقيربما

الحفظوالسئ

لمعضتحقيقهفيالقاعدةهذهعلىنفتن@حجرابنالحافظوقدض

الغرانيققصةفيصنعكماالاحاديث،
(2"

طريقسوىوكلها"قال:حيث

للقصةأنعلىتدلالطرقكثرةلكنمنقطع،دالاضعيفإماجبيربنسعيد

أعلأ"

:(4)ألفيتهفيفقاللهاالسيوطيأضل

رأواإثاحهالةأوندليىأؤإرساليأوالحفظلسوءضعفا

متهماأويرىلفستيكانوماجهيماأخرىمنمجيثه

بديكالذ@يصيرربمابلبالتعددالإنكارعنيرقى

الحدبثضعفكانإذاوأما"بقوله:هذاشاكرأحمدالعلآمةتعقبوفد

فإتهالوع،مذامنأخرىطرقمنجاءثمبالكذ@،اتهامهأوالراويلفسق
بالكذبالمتهمينتفردإنإذضعف،إلىضعفأيز@ادبلالحسن،إلىيرقىلا

الباحثعنديرخحغيرهم،يرويهلابحديثعدالتهمفيالمحروحينأو

وخطؤههناالمؤلفخطأيتبينوبذلصروايتهم،ضعفويؤيدالتهمةالمحقق

كتبهمنكثيرفي
()

معالحسنإلىبالترقيضسافأحا@يثعلىالحكمفي

1/1وي،الرا@@التلنظر.ا 77.

4الترمذلمجهدحامععلىتعبقهليشاكرأحمدالعلآمةفال 6 5 لاطلةقصة.2/

لاطلةلاساليدحاعصوفدالثصرحمهماوالنوويعياصالقاضيقالكسامرثوثة

@لعالفتحفيالحافظأشاروقدصحيح،متصلإسادلهاليىمرسلةأوصعينة

أومرسلةكانتلانطرقهالتعددأصلاثللقصةنكي(يدأنحاولولكنهأمانيدها

عمااللهوعفازلةعا@ولكلله،لرضاهلاخطاذلكفيأخطأوقدوايف

(4740)عف8/5،8الاري!الثغ

1ناكرةأحمدنجرحللسيوطيالحديشالألمبما

الوابة.طرتهالكثرةالسصوعتهلاللآلئنيالوابةالأحاثيثمنكثيرصكدماعه

4المنال.سبيلعلىانطر / 1راوا1 1وو،21 2و8 3و3وا4 4و4 وغبرما3

والوامية-الضحبفةبالأحاثيتالصعيراالحا-"كتابهتسويدهصفلثيعلموكما



-

ي@لفماثد@لعللفي@لجامع

القويةإالعلةهذه

لاضعيفقيوجوهمنالحديثرويإذا@قال:لنئت@الشوطيانيخر

حفظلضعفضعفه،كانمابلحسن:أتهمجموعهامنيحصلأنيلزم

اخرإوجهمنبمجيثهزالالأمينالصدوقراويه

منبعضهميسرققدالضعفاءنف@فيه،مريةلاالذيالحقهووهذا

يزيدلامماالأئبات،افقاترواياتفينجدهولافقط،عندهموسثتهربعض

ضحف.علىضعفأإلاالضعبف

بتعددينجبرفلاوفسقه،راويهلكذبالضجفالرأماجماعة:ابنوقال

"طرفه

بتعددينجبرفلاوفسقه،راويهلكذبالضعيفواماالجرجاني:إ

نر@ا@لم@@لب9حديت:فيكماطرقه
(4)

يثهذاصا@قي:وقال

ضعيفقهكلهاكيرةأوجهمنرويوفدضحيف،@)سنادهالناس،ينمثهور
العلةبهتزولالتيالأمورمنفهوبالقبوللحديثالعلماءتلقيأما

بعضفمببلبمقتضاهالعملإلىالردحيزمنالحديثوتخرجأحيانأ،
فيماوجدتوقدحجر:إابنالحافظقالالصحة،حكملهأنإلىالعلماء
البرهانأ"فيالحرمينإمامحكاه

(7)
بنالحسنبنمحمدبكرأبيالأستاذعن

)،(

(7)

(231)و(202)و(62)و(53)القديرادفيضفيعليهالمنرياشقادالظرةوتقويتها
(871)و(847)ر(084)و(728)و(696)و)م@6(و(581)و(075)و(486)و
(1801)و(1701)و(0601)و(960)و(950)و(934)و(926)و(924)و(919)و
ما.وعر(1071)و(1060)وا("32)و

4الخيشاالاعت"نينححولها.الأدمتا:.شرح 0
النفاض.مننلئهنانظره0

1/1الراولمجالتدرب ك@.الروصا:)كا@السنهل.76

.(660)لال@قايافيالسخاوينقلهيخماالمزيعل@هنصكماقوم،عندحنمو
التبصرةشرح"وانظرطريقا،خمينبلغتلطبفجزءلحيطرقهاليرطيجمعوقد

7-2/74والدكرما 5
علبهتعليفيمع

المقال.هذاتخرفىاتيجةانظر(6).76الحلبف.علومفي@رسالة
.(520)"لرهانلا



@الإعلالالترجيحفيالمحمثونبهايستحينعدوقواقرائن
=

تلقهالذيالخبرفيقالفإثهإليه،أشرتالذيالتفصيلبهذايصرحمافورك

بهالعملعلىاتفقواإنفقال:ذلكفصلثمبصحته،مقطوعبالقبول:الأمة

و)نالواحد.بخبرالعملوجوباعتقاثصمعلىالأمروحملبصد@عيقطعلم

عنالقشيرينصرأبووحكىقطعأ.بصدقهحكموفعلأقولأبالقبولتلقوه

اجتمعتإذاالأمةأنالالتقريب@هكابفيبينأنهالباقلانيبكرأبيالقاضي

منهميظهرأنغيرمنالكذبعلىالتواطؤعليهميجوزلاأقوامأجمعأو
أبوقالالصدق،علىدليلأذلككانصدق،الخبرهذاأنعلىالتواطؤفلك

القطعيفتضيلاالأمةتلقيأنالقاضيعنالحرمبنإماموحكىنصر:
علىإجماعيحصللمولكنبالقبرل.تلقتهإذافيماهذاولعلبالصدق،

نصرأبوالقاضيوجزمالقاضي.كلاميبينالجمعوجهفهذاالخبر،تصديغ

قال:بالقبولتلقوهإذافيمابالصحةالملخص!"كتابفيالمالكيالوهابعبد

علىذلكيدلهلالمخبربخبرالعملعلىأجمعتإذافيمااختلفوالاتما
"لا؟..أمصخه

حديثصححالبخاريأنالترمذيعنحكىلماالبر-عدابنوقال

بمثلالحديثأهليحتجلاالحديثوهذا:(2)ماؤولالمو@لطههرالبحر:

لجهوالعملله،بالقبرلتلقوهالعلماءلأنثصحيحعنديوهوإسناد@

قير@طاا.وعثررزلربع@لدينر":@التبيئعنجابروروى

به،العلماءجماعةتولففيإسناده،يصحلمو)نالحديث@وهذاقال:

فيطالاشادعنيغنيمامعنا@علىالناسلاجمع

بهعملبالقبول،الأمةتلقتهإفاالضعيفالحديثإن"الزركثي:وقال

"المقطوعينسخأتهفيالمتواترمنزلةينزلإثهحتىالصحيح،على

2الكت"(1) / 1و.ك@ك@-13 شحققي.74-175
نخربحه.سأتي(2)

1دالتمهيد)@أ 0 7 / 1ا-الل@لهدالاشنكدر،ولحي6 9 أئهعلىيدل@درمذاقال:9

المنفرد"الاسادشأقوىموالذيوالعملبالقبول،يتلقىالمحنى،صحيححديت

3الصرالنعلىدكه)م@.2مهك@الأ@النمهيله 9 0 /1.



-

@لف@الدي@لعلل@لجامعفي

بالقبولالأمةتلقتهالذيفالخبروأيضا"الجزاثري:طاهرالشيخوقال

فيوهذاوالخلف،السلفجماهيرعندالعلميميدبموجبهعملاأولهتصدبقا
"المتواتر..معنى

المتواتر،حيزفيبالقبولالعلماءتلقاهإفاالضعيفيعدونالحنميةوعند
وعائفعمرابنحديثعلىالكلامعندقالفقدالجصاصعليهنصكما

ذكرتقدموفد)2(:ا"حبضتانوعدتهانطليفنك،الأمةدطلافى@ثج@ه:النبيعن
وروثهكانو)نالعدةنقصانفيالحديئينهذينالأمةاستعملتوقدسنده،

أخبارمنبالقبولالناستلقاهمالأنالواتر؟حيزفيفصارالاحادطريقس
مواقع،فيبيناهلماالمتواترمعنىفيعدلافهوالآحاد

تفويةإلىأشارمنأولهوتعالىاللهرحمهفعياكأنلييبدووالذي
اهلعامةنقلمنوصفتبمافاستدللناقال:إفقدالعلماء،بتلقيالضعيف
لو@رثطوصيةلا"أنجميهفهالنبيئعنالمغازي

(4)
ناسخةالمواريثآنعلى

علىالعامةو)جماعالبي-@ععنالمنقطعالخبرمعوالزوجةللوالدينللوعة
@بهالقول

قبولشروطعلىكلامهعندفلكإلىأشارقد@عياثالإمامإنثم
مامعنىبمئليفتونالعلمأهلمنعواثموجدإنداوكذلكفقال:المرسل،

"النبيعنعنهمروي

منكئيرفييقولفأخذالشافعي،كلاممنفلكالترمذيالتص@@ربما

الضعيفةالأحاثيث
(7)

عندالعملوعليه"الحديته:الصناعةحيثمنالإسناد

1/3الطراالتوجه(1) 23.

1لاداودألوةخرجه((2) 0")ماجهوالن1(،182)رالرمذي2(،8 /2والحاع2(،8
5 7/37واليهقي0،2 0

ا@ظر.صحيفالمدنع،المخزوميأسلممظاهرسريه
.(6721)لقريبهلا

1/4الؤتد"أحكام@(3) 67.

موصحه.فيممصلأطرقهويادتحريجهتيسو@؟الحديثوهنالك@
بنحف@قي.(1270)الرسالقه@للا(ى@تحقيقي.3)دالرسالقا(5)
=(2)ووو(282)و(199)وا(ولعه(131)و(37)"التالةالأحا@يثفيكما(7)



واب@لدلالترجيحفىالمحشثونبهايستعين@قواعدقراكن
-

العلم،أهلعندالحديثتقويةإلىأعلم-واللهنلث-فيمثيرأ"العلمأهل
صنيعمنهذايلتممىوقدعندهم.أصلهاشتهارعلىيدلبمقتضاهعملهملأن

باللىينقضىييه@النبيأنويذكر"الوصايا:كتابفيقالفقدغلأبرالبخاري

البخاريوكأن9قائلا:حجرابنالحافظذلكعلىعتقوقدالوصيقهقبل
ديررأنعادت@نجرفلموالامقتضا@علىلالاتفاقلاعتضاثهثعليهاعتمد

بهالاحتجبممقامفيالضعيف

لهاالأمةبتلقيأحاديثصحةعلىالعلماءاخجوقد"الوزير:ابنوقال

لمالتيالقبولصفاتجملة@المنحجر:ابنالحافظوقالبالقبو@ه
حتىيقبلىفإتهحديث،لبمدلىالعملعلىالعلماءيتفقأنشيخنالهايتعرض

قولأمثلتهومنالأصول،أئمةمنجماعةبذلكصزحوقدبه،العمليجب

عنيروىنه،ول@الماء@ريحهطعمغيرإذاأثهمنقلتوماز@به:فعياث

بينهمأعلملاالعامةقولولكئهمثله،الحديثأهلئثبتلاوجهمن@النبي

العلمأهليئبتهلالألو@رثوصيهلا"حديط:فيوقالخلافا.فيه
لآبةناسخأجحلرهحتىبصوعملوابالقبولتلقتهالعامةولكنبالحديث،

لاللوارثلوصيةا

سعيدأبيحدياإلىبذلثيئبرتعالىاللهرحمهفالثافعي@قول:

:@أض.@ثي:يخثلاطهوز2@لما"قال:لمجروالئبيئأنالخدري:

=
(072)و(638)و(159)و(135)ر(905)و(114)و(804)و(364)و(534)و

(1467)و(1461)و(1460)و(1450)و(1821)و(1421)ر(1711)و(846)و

.(2122)و(2113)و(2112)و(2109)و

2لاعف4/6صحيحه(1) 7أحمدوصلهوالحديث(74 9 )2212(،والترمنى1،/

فيولالرفض@رميرأبلحيالنحبيكن!الأعررالحارتوديه(2715)ماحهوابى
1لادالقرلمجهانطر:ضعصحديئه بصيغةفاذكره@نماكال@والبخاري(02

صممهعلىدلالة@ميهاتمريض

5/4لفتحاا"(2) 6 02)عقب2 2/3والقوا@،عملعوادا(3)(75 97.

4-4لاا/حجر"ابند@كتلا( 9 2وة5 79-2 8 بتحقبتي.0



-

@للفعالدالعللفىالجامع

1)أحمد
بنأحمدصححهوقدلنسائيواوالترمديثاودوأبو

حزموابنمعينبنويحىحنبل

عنالباهلي،أمامةأبيعنضعيفطريقمنالحدي@هداجاءوقد

وطعمهربحهملىفلبماالا@،شيينخسهلا@لماع@ن9عش@:الئبيئ

منلأتهاضحيفة؟الغريحه...علىغلبماإلا"قوله:فزياثةولونمه

سعدبنرشدينطريق
(7)

الصالحينغفلةأثوكتهضعيفلكنهصالحرجلوهو
حديثهفيفخلط

بهااحتجقدفهوالزياثة،هذهإلىيثيرتعالى-اللهرحمه

الماءأنالحلماءبينخلاتلاحيثبالفبول،تلقتهاالأمةلأنضحفها؟مع

تنجس.النجاسةغيرتهإذا

العلماءعملأيضأ:الحديثيصححومما"الهمام:بنالكمالوقال

وففطعلى

ابنعنعكرمة،عنحنث@،حديثذكرأنبعدالسيوطي-وقال
باباأتىفقدعذرفيرمن@لصلالينبينجمع@من@قال:جم@الثبيئعنعاس،

الرمذيأخرجه9@لكبائرإ@أبو@من
(11)

عندهذاعلىالعملوقال:

صرحوقدالعلم،أهلبقولاعتضدالحديثانإلىبنلكفأشارالعلم؟أهل
إسنادلهيكنلمدانبم@العلماهلقولالحديثصحةدلبلبأنواحدكير

"مثلهيعتمدعلى

(3)

(6)

(7)

3سنلهثي 1 .(67)و(66)شهفي(2)د6و3/

1المحتبى،@فيلكأ.(6للاجامعهلي 7 4 /1.
1/1الحبير"دالنلجصا@ظر: 2 6(2).

.(521)ماحهالنأخرجه:

@يالحافطقال
1/1التلخيصا" 3 تروكوهوسحدبنرثدينلرفي:(3)0

.3/431الفلبرافغ"(9)(1لما2)التفريسا"الظر.

في.الحلبنبةالصحة@إبرازالحديت،ملابكللالسأتي
.12الموصوعا:علىالتعقبت"(12)ا(رواقرمذي!جامعإ



وابكلدلالترجيحكهالمحم@ونبهايستعينوقواعدقرائن
=

لييبدوولكنالمسألة،هذهفيالأئمةعننصوصمننقلتهبماوأكتفي
بصحةالحكمبينالتفريقينبغيأثهتعالى:اللهرحمهالثافعيالإمامكلاممن

الحديثي@الصناعةمقتضىعلىالتصحيحآنوذلكةبهوالعملوتجولهالحديث،

بهيعملمقبولفهوهذامثلحديطوجدفإفااخر،شيءالحدبثوقبول2شي

اتفاقهملأن"قال:حيثحجرابنالحافطاللهورحمصحيحأ،يسمىلالكته
يو@ضحيفاسندهكانولوبالقبول،الصحيحينفيماغيرخبرتلقيعلى

"بمدلولهالعمل
(1)

الصحةصبتكلمولمالعملإلىسخطنهأشارفقد

هذاينحويجدهالسابق،الئافعيكلاميرالنظردققومنالاصطلاحية،

المنحى

@هع@@هع

3الكت.(1) 7 2 / 1و:1 7 تحقيقي4
ال@هاتيال@يروأنابفهارسمىالعلوحي@هدا،كتاليتالفمىالاستهاءوبحد(2)

الحنمادإلرايمبرأحمدالثيختأليصس@نازبحتعلىوقمتالننضيدبتجكللي

كتبضنهالحديشهعللديالمتاخرينعلىالمتقدمينأحكامترحيحدوحوهعوانه
2الحدنجمهمصطلحفيالمحررا 85-3 منافيقرأتماأفصلمنومو4،8

دالنهجأطررحةعلىوتمتوكنلكواصالته.لجودته@ليهالتلىئحيلالاب،(
الصحيديحسنموريلحسىالمهحاتباينوانرالمحدفيىمنالمتقدينعندالقدي
الا@مداميمه@ةنمشةأطروحةومي



-

العللفيالتأليفمناهج

@لفمائدي@لعللفي@لجامع

(1)أفنانإلىوطرائقهالتصنيفناهجتنوعت
ماالعللكبفمنكثيرف

منغيرهاوعلىعليهااشتملماومنهاالحديث،عللببياناختص

وبيانها،بالعللالمخنصةالكتبامابالعلل،محتصةغيرفهيالموضوعات،

عللفيالتصنيفعنرج@ابنقالالمرت،غيرومنهاالمرتبفمنها
وبعضهامرتبة..غيربعضهامفرثفكئيرةكبفيهضنفتوقد"الحديث:

علىمرتبهوماومنهاالمسانيد..علىزتمامنهاثممرتبة،
"لأبواب...ا

منها:لكلإيضاحوهذا

الحديث،مصطلحكتبمثلالحديث،بعللمختصةغيركتبا-
ومصادرالحديط،وشروحالرجال،وكتبوتخريجها،السةروايةوكتب
قد@)نماالأحاثيث،عللليانالكتهذهتصنيفعايةفليستوغيرها،الفقه

استطرا@أ.العللتذكر
قسمان:وفيهاكثيرةكتبوهيوبيانها:بالعللمختصةكتب-2

هذهعلىوالغالبالمتفرقة،المسائلكت@ثلمرتب:غيرالأول:

تلايذمنتلميذفلثيتولىداتمامؤلفيها،وجمعتأليفمنلشتأنهاالكت@
معينبنيحيىعنالمنقولةالعللمثلكناب،فيالمساثلهذهفيجمعاليئ

صالصربوموفني،حمعوالفودالغحص.ومولمتخين-دفن-جمعالأدان.(1)

2ححرابنالحافطنكتانطر.أقاد.علىأيضاويحمعالنوع،أياليء، 2 7 / 1

5و: أ.@)ماثةالعربلانو@نحفيقي،7

5الترطياعللدسرح(2) / 288 0 2/8وعترط.6 9 مسام.ط.2



وابكللالالترجيحفيالصللفيالتاليفمنامج
-

وابنالجنيد،وابنالدارمي،عثمانفعلوكذاالدوريعباسجمعهاحيث

الميمونينفلهاكماوصالح،اللهعبدابناهحنلبناحمدأقوالونقلمحرز،
فيالمساثلمنكتابأجمعواحدكلالمذكورونفهؤلاءوالأثرم..هانئوابن
حبل.بنأحمدأومعينابنعنالعلل

الآتة:السياقاتو@قمرتةالكتبهذهالمرتب:@لئاني:

الفقهبة،الأبوابعلىالأحاثيثترنبأنوهو@لفقهية:@الأبو@ا-

حاتم،أبيابنوعللالترمذي،عللثلبعد@لك،حديثكلعللتذكرثم
الخلآل.بكرلأبي"العللو"

فتذكرالصحابضمسانيدعلىالأحاثيثترتبأنوهو@لمسانيد:-2

الحديني،بنعليمسندمثلذلث،بعدعللهاتذكرثمالصحابي،أحاديث
المعروتللبزارالمعللالكبيروالمسندشيبة،بنليعقو@@االمعللالمسندو"

الدارقطني.وعللالزخار"،لأالبحرب
فيجمعسعينه،شيخإلىالمصفيعمدأنوهوتمعيقضيئمرويات-3
هداأحاديطفيالعللنسبةمعر@ةالمنهجمذاوفائدةالمعفة،أحاديث@

نحلوكذاعيينقاا،ابنحديثعللال@كالمدينىابنتصنيصمثلالثيخ
الزهريحديثعلل"صثف:حيثالذهلييحىبنمحمد

أحاديثهفيبينمعين،كتابإلىالمصنفيعمدأنوهومعيق:كتاب-4
الأحاديث)عللكتالهفيالشهيدعقاربنالفضلابوصنفهمافلكمنالمعلة،

علىانتقدهاأحا@يسعللفيهذكرلما،الحجاجبنلمسلمالصحيحكتابفي

وغيرها.@،للدارقطنيالتتغو"القطان!،لابنلإيهامواالوهمبيان"ومئلهمسلم،

مبينأواحدةعلتهاأحاثيثالمصنفيجمعأنوهو@لعلل:مننوع-5
للخطيبالأسانيد"متصلليالمزيدلاتمييزكتابالقبيلهذاومنلها،

بمدرجالساد)تقويمو"،المدرجسترتيبالمنهجتقريب"وكتابالبغدا@ي،

حجر.ابنللحافظكلهاالمضطرب!بيانفيالمقتربو"الإسناثأ،

4الترمدى@1/عللشرح"مقدتانظر.(1) مسام.@6



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

منمعين،واحدحديثعللأوعلةالناقديبينأنمعين:حديث-6

يوسفبناللهعبدللحافظالعيدلأيومفيالمسلسلالحديثعلةكا@9ذلك
ني.لجرجاا

واحد،ضوعهاصأحاثيتإلىالناقديعمدأنوهومعبن:موضوع-7

وعلته.منهاالمعلولويبينغيرهما،أوالنبويال@أوالصلاةكأحاثيث

ذكرئمالطبقاتعلىأوهجائياالتراجمترتيبوهو@لتر@جم:-8
لابنودالكاملاللعقيلي،الكبيراالضعفاء9كتابفلكمنله،المترجمعلل
هما.غبروعدي،

وفيهاالمعلة،للأحاثيطعرضهمفيالمصئفينالعلماءمناهجأهمهذه

أنفع.المستوعبالمرئبأنإلاوغيره،النافع

@@هع@



المعللثقافة

لمعلل

=

بالمحذثلأنكله.العمربستفرغفهوالعلوم،كبقيةلي@الحديثعلمإن
علمأكرنهعنفضلأكلها،العلومجميعإلىبلالعلوم،منعددإلىحاجة

عندماالحازمئيبالغولمفنونصأقانوتتشعبعلومه،وتتنوعفروغه،تتعدد

وكلنوع،منةمنتفربكنبرةأنلاعلىبشتملالحدبثعلماناعلم9قال:

نهايتمهأثوكلماعمرةيخهالطالبأنفقلومستقلعلثممنهانوع
علمفإنلذلك(1)

الحديثصناعةإنمسلم:إقالخاصفالحديالأهلوصناعتهالحديث

لأتهمخاصة،الحديثلأهلهيإتماوالسقيم،الصجحمنأسبابهومعرفة
يعتمدونالذيلأصلاإذغيرمم،دونبهاالعارفونالناس،لرواياتالحفاظ

ناعصرإلىك@ابخبيلدنمشعصبرإلىعصرمنالمنقرلةوالآثارالسننلأديانهم

معرفةإلىالمذهبفيوخالفهمالناس،مننابذهملمنسبيلفلاهذا،

نقلةمنالأعصار-منمضفيماالأمصار-علماءمنالرجالومعرفةالحديث،

حتىويمتزونهميعرفونهمالذينهمالحديثوأهلالاثار،وخقالالأخبار

يتينهلكيالكلام،مذااقتصصناو)نضاوالتجريح،التعديحفيمنازلهميزلوهم

الرجالتئبيتعلىوالتنتهالتعلميريدممنالحديثأهلمذهبجهلمن

منللخبرالناقلثبتوابهاالتيوالدلائلعندهمالئواهدمافيعرفوتضعيفهم،

يكئر"ذلكتفسيرفيوالكلاممنهم،أسقطوامنأسقطواأونقله،

يخصعلمهوعللهومعرفةالحديثصناعةأنمسلمالامامأبانهكذا

6و:@@@الالنش@\/فيحجرابنفظا@حطنقلهد( العجالةكبعنتجحقتي2

زمي.للحا
.(102)@التسييزا(2)



=
يالع@ائد@لعلل@لجامعفي

النصوص،أنفم@منبطولهنقلتهالذيالمصوهذاخاصقعالحديثأهلبه
أصعبمنالعلمهذاأنقارع@-أيللقارع@-يبينخلالهومنوأقدمها،

بالنوافلوالتقربرائده،اللهتقوىكانمنإلافيهيتمكنولاوأحنكها،العلوم
ئمآولأ،اللهتقوىالأمانصمامإنإذطريقته،المحارمع@والكفنه،@ي@

مافييتورعأنالمئثعلى@ا@حقالذهبيقالالعلم،لذلثالتامةالمعرفة

سبيلولامرويانه،إيضاحعلىلبعبنوهوالورعالمعرفةأهلبسألوأنيؤ@يه،
بما@مانإلاجهبذأويجرحهمالأخبارنقلةيزكيالذيالعارتيصيرأنإلى

معوالفهم،والتيقظوالسهرالمذاكرةوكنرةالنأن،هذاعنوالفحصالطل@
والتحريالعلماء،مجال@إلىوالترررلإنصات،واالمنينوالديئالتقوى
تمعل:لالاوالإتقان

بالمدادوجهكسودتولومنهالستالكتابةعتكفدع

(43النحل.1لقمون،لاكمر@آلذكر@@ذتلحا@غلتعالى@ت.اللهقال

)نوتتعن،فلاوالاوورعأوثيناوصدقافهمانفسكمنهذاياانستفإن
أثكعرفتو)نتتعب،لافبالله!ولمذه@لرأيوالعصبيةالهوىعليكغلب
البهرج،ينكشفقليلفبعدمتك،فأرحنااللهلحدودمهملمخبطمخلط
الحديثفعلمنصحتكفقدبأهله،إلاالسيئالمكريحيقولاالزغل،وينكب
أوكتابفىإلاأراهملاأنكدتأهله؟وأينالحديث؟علمفأينصل@،
تراب!أتحت

اخرىعلومأتستدعيبهالمعرفهإذالفنون،كبقيةليسالفنفهذاإنن
قالفقدلأهميته،جميعهانقلهالأثيرلابنطويلكلائمأعجبنيوقدله،خا@مة
أحاديطعلمالكفاياتفروضاصولمنأنإلاتحالى:اللهرحمه
أمزومعرفتهاالأحكامأثلةثانيهيالتير@أصحابهوآنار@،ألتهرسول

يزحرالذيفاكزمانهثيتعالىاللهرحمهالدهبيقالمكذا4،الحما@1/تنكرة)1(إ
ينحتىالعربةزمنفيإنناكلهلمحلكديعزاتيهدا،رمانارأىلوفك@لالحلم،

العايةاللهسالالعلم.طلبة



المعللثقافة

الشرعأوامربمتابعةنفسههذبمنإلابهيحيطلاجليل،وشأنشريص،
وآوضاغوقواعدوأحكاثمأصوذولهولسانه،قلبهعنالزيغوأزالرنواهيمما

إلىطالئهيحتجوالفقهاء،نوشرحهاالعلماء،ذكرهاةواصطلاحات

أصلهمااللذيفوالإعراب،اللغةمعرفةتقديمبعدعليهاوالوقوفمعرفتها،
الأشياء:وتلكالعرب.بلسادالمطهرةالثريعةلورودالحديث،لمعرفة

لعلمواتهم،وفاووقترهم،عماوأبهم،وأنساميهم،ساوألرجال،بالحلمكا
بمستندوالعلمروايتهم،قبولمعهايجوزالتيوشراثطهمالروافبصفات

و)يراثممالرواةبلفظوالعلمطرقه،وتقسيمالحديث،أخذهموكيفيةالرواف
نقلبجوازوالعلممراتبهوذكرعنهم،يأخذهمنإلىوايصالهسمعوه،ما

منه،لي@ماإليهوالإضالةفيه،والزياثةبعضهوروايةبالمعنى،الحديث

والعلموالنازل،منهوالعاليوثرانطهبالمسندوالعلمفيه.بزياثةالثقةوانفراد
واختلافذلث،وغيروالسعضلوالموقوفالمنقطعإلىوانقسامهبالمرسل

وبيانووقوعهما،وجوازهماوالتعدبح،بالجرحوالعلمور@صقبولهفيالناس

وانقساموالكذبالحديطمنالصحيحبأقساموالعلمالمجروجن،طبقات
لاحاد،واالتواتربأخباروالعلموغيرهما،والحسنالغريبإليه@ا@إلىالخبر

ذلكوغيروالمنسوخوالناسخ
(2"

بينهموهوالحديث،ألمةعليهتواضعمما

جميعمنبهاوأحاطبابها،منالعلمهذاأتى@ارأتقنهافمنمتعارف،

رتبته،النهايةعنوتنحطدرتجه،الغايةعنتنزلمنهايفوتهماوبقدرجهاتها،

الحديث-بعلمتعلقت@)نوالمنسوخ،والناسخوالآحا@التواترمعرفةأنإلا

مقيم.عيرومردوالكادبال@طبوع:دي(1)
نمثكر،ماعا@أرثكرمايخضلولمالحدنج@أهلزمرةميلفمهأقحمفمن(2)

وأساءأسمى،كيرعلىولىلها،نتاتحلالتدماتحرحالأحاثيتليكل@عمد@ل@
الحدير،غايةدلكحدرواسوالحلماءالعرش.تتقيلقق@ربماعر@نادتمن
الأحكاممصاثومنمهممصدر@ال@ةالثرع،@يامميةلهالحديتعلىالحكملأد

شيءنفيأومنهالي@الةثيء@ل@فلدحالرالحرام،الحلالصحيحهامنيستنط
المححفاثهلسالا@يأمامحطرةتجحاتعليهتترتبأمرسها



-

@الف@ائدالعللالجامعدى

الأحكاميستبطلأنهةالفقيهوظيفةمنذلثلأنإليها.يفتقرلاالمحدثنف@
فأماوالمنسوخ،والناسخلاحادواالمتوانرمعرفةإلىفيحتاجالأحاديث،من

فإنسمعه،كماالأحا@يثمنسمعهماويرويينقلأنفوظيفئةالمحذث،

الاختيار@في4وكماالفضل،فيفزيا@ةصراعهلماتصدى

بعدهجاءلمنوأبانوأطاب،تعالىاللهرحمهالأثيرابنأطاللقد

الصناعات.كبقيةلشتصناعةوأتهاالصناعقعلهذهالبضاعة

نعرفخلالهمنإذالحديث،علومرأس@العللعلمأننعلمونحن

موقوفهمنومرفوعهمعوجه،منعدلهونميزضعيفصمنالحديثصحيح
الفنونإلىحاجتهمعالفنألمحواتجميعيحتاجوصاحبةمرسله،منومسده
مبياحجرابنالحافظقالالحديث،علمفيهاليتقنالعلوممنالأخرى

بهيقومولاوأدقها،الحديسعلومأنلاأغمضمنداوهوالعلل:علمصعوبة

الرواة،بمراتبتامةومعرفةواسعأ،وحفظاثاقبأنعالى@همأاللهرزقهمنإلا
هذاأهلمنالقلبلإلافيهبتكلملمولهذاوالمنون،بالأسانيدقويةوملكة

شيبفبنويعقوبوالبخاري،حنبل،بنوأحمدالمديب،بنكعليالأن:

إقامةعنالمعللعبارةتقصروقدوالدارقطني.زرعة،وأبيحاتم،وآبي
لاوالدرهمالدينارنقدفيكالصيرفيدعواهعلىالحجة

خفيأالعلمهذاجعلقدأمرالعللرجلصفاتتحصجلصعوبةإنثم
قالغيرهم،عنفضلأخاصةالحديتأهلأكئرعلىخفيبلكثيرين،على

خفيفنداوفوكثير:ابن
(3)

بغضقالحتىالحديث،غلماءمقكنييرعلى

(2)

أعلىالفقيهرتبةدإنالأخير،الأتيرالنكلاموعلى3،8-1/36الأصولهجامع@
إليهاأضيف@ناوثوا@يروايةالحديتلعلمأحاطمنلالمحتتالمحذت،رتةمن

يىفهوالفقهيتححلقوجاءالحديتعلميحصللممىاماالمقيه.فهوالاستحماط
محدنأ.بكودأنالميهنرطب@بفقه.
2/7دالكشهفيوهوالحيكلاممنمقتسىالنصومذا7،2الظره.النزمة 1 1

777و@او. / 4ر2 وفييسبصلمالأولالموصعفيأتهعلىتجحقيقي35
للعحنرسبهالثاني
البصربين=لنحلافعلىصمةأونايىحروبراسم،انهاعلىمرفوعة)حف@هكلمة



الئحللتقافة
=

هذاتخقيق@ل@يهتديثماد@الجاهلعندكهانأبهذامغرفتناحقاظهم:

ومغوخهوسقيمه،الحديثصحبحبننيمئزونمتفم،الئقادالجهابذةالفن
والدنانيروالريوت،الجياديخنلمحصاعتهالبصيزالضيرفىئمئزكماوئستقيمه،

يظت،منومفمنكرناة،بمافاكيقطعكذلكهذا،يمارىلافكماوالفئوس

طرقعلىواظلاعهموحذقهمغلومهممراتبحسبيق@؟منومنفنم

ألفاظمقغيرهائشبههالاالتيجم@لىالزشولعباراتحلاوةوفؤقهنمالحديث،

"التاس

(2)

صالمصورةالخطةلسحتماثيالصبطمحوثةلكلسة@حا"وهكناوالكوفيين،

متقنةصسخةوهي)18041(،رقمللمخطوطاتالعراقيةاللارفيال@حموظالأصل

الاعث@لكتبثرتهليلصبطهاالحليعليأحطارقدكالهكئيرابنخطعليها
1الحت@شا 9 6 / حميمكدا:إ1

3أ@هاذكرسومالحل،أنهاعلى"
فالجملةأبلع،1

مستدماالتي
3

التج@علىتححالفحلمستدمااليرالجملةالثوت،علىتدل1

.15النحو@1/ةالطر

منالحلمهمابنلللا.قراعديخرعلىمبيئالحدبتعلمانهناسىويى

أملهكيرعلىوتحت@الضمدالصعربةولكىنقعجدا،واعظحهاتأصيلأالعلومأكنر

ا/العللا"مقدمةفي-3حاالياسأسندهماهوالكلاممذاعلو(فلك.قل
3 8 الجهالعندالحديثدبنكارلاتالمهديلنالرحمىعد@لىالحميد-ط.9

كتابفيالنصانومذاد@لا@ه،الحديتسرفة1تيله.ايضأعهسدو(كهالته،

1هوالحكمالحلوملحجامع 33 / 5وبتحقيقيالعراقةط.2 7 بتحقيقيكثيرابنط.9
يحنلامندهيخاطبإنتاالخط@لهلاالحمية،علىمناسىولىيضا.(

يعرتخىللمتدىأيضأالخطابوهناأسراره.عوريدركرلاالحديث،صحة

لحيالح@قالباسالصالطابىلأحدوثتتهالصصمولة
الراويالأحلاقالجامع"

2/3 8 لط.رالاعاءله،السسارمةطولبعدالقلو@ديتحالىاللهيخلقهسكللئم2

يفهملربمامهدى:اسقرليعلىمعلقأالصيععليالدكورالحبيبأحيأجادوقد
لارعحللدود@هكصالقلبفييحصلالعللعلمأنالمتقدمةالأقواللعضص

بلحوبحاجةوديقأخيأالعللعلمكانلمالكىتطحأ،مرادعيرالفهمومذاطب،
هوطأ-أرلأاللهسوتويقنطرو@تةلكروجو@ةحم@وسمةطلب،كنرة

كيفرا@لهاما.االكها@ةمنلوعأيحسهلاعدصأصحالقاد-لأولكترافر

.(203)الم@6الادمجلة."المللعلمنقرب

1الحديته.علحملاخنصار 4 تجحقيقي.9



-

@للفمائد@لعلل@لجامعفي

زمانأهللكلنقدرأنبدلاالفعللصفاتعنستحدثحبنونحن

إليهأشارماإلىالتنبيهمنبدولاقومه،رمانفلكلومقدرتهم،طاقتهم
وأهلبأقرانهإلاالرجليقاسلاةإقالانمدي@بنعليئالمتفنالحا@ظ
بنيحيىفلكفبلعزيد،بنحفادصأغلمسعيدمرة:فلتفلقدزمانه،

شقيانيقول:لامنهأرفعهوبمنالرجليقاسلئلاثعليهفلثفثقسعيد،
بنلعليوقيلشقبان؟،عندمماالنعبيعندكانشيءوأفيالحبي،منأغلم

أقي@لاأناعلي:فقالالزفرقي،صأفقه@الكاإنقال:إنساناإنانمدينب:
انمسيببنسعيدإلىالزفرقيأقي@ولاانرفريمآ،إلىمالكا

أحديبرزأنالمستحيل-منوربماالصعوبة-منأئهبهذاننتفعونحن

بالاجتهادأمرنااللهلكنالمتقدمون،الأئمةأولئكبرزكماالحدي@عللفي
العالية،المراتبتلكنبلغلملوحتىالعلومتحصيلفينجذوأنوالتعلم،

ويقارب.يسددأنالعلمطالبفعلى

بالجملة-الحديث-علماءمصطلحاتيعرفأدالحلللرجلبدلاإذن
كتبفيالنظرإثمانضرورةمعالفن،هذافيوطرائقهمالعللأنمةومناهج
العمليوالتطبيقالنظرفيتامةدقةمعالمقروءوتردادالفهم،جوثةمعالعلل

الرواةومراتبلأسانيد،اعليهمتدصرالذينالرجالوحفظالمستمر،
وطرقمعالترجيحوفرائنوالمعلة،الصحيحةلأسانيداومعرفةوطبقاتهم،

ومعرفةوبلدانهم،ووياتهممواليدهمومعرفةالضعفاء،منالثقاتومعرفة
الزهريكأصحابفيهم،أصحابهممراتبومعرفةالحديثرواةمنالمكثرين
المدلسي@ومحرفةلأسانيد،اأشهرومعرفةالمكترين،منونحوهماوقادة

بعللالعارفينمنيكونحتىالأسانيد.منالمنقطعومعرفةوالمختلطين،
لدىالترجبححسنالحديق

المتقدمين،منهجاتباعإلىعديدةمراتيأشرتهدا-كتابيفيإني-ثم
ومنوالرضا،والغضبوالعلنالسرفي@اللهتقوىالمتقدميناتبحمنو)ن

للا.2(.العدد9ةالانمجلةالصياح،عليد.العللا.علمنقربكف"لا(



الممللتقافة

أنوجدوالمعاصرينوالمتأخرينالسابقينمنالفنهذافيبرعمنسيرتتغ

علىبهاللهوفقهمممادتهتامةومراقبةوخفية،ظاهرةصالحةأعمالألهم

العظيم.المنهذافيالصواب

والتفتيشالبحثفيالنفصوطولوالجلد،الصبرمنبدلاثم

والافتقارالذلو)طهاروالدكاءوالفطنةوالعدلالإنصافمعالوسعواستنماد

ب@محمدقال@@ةالذهبيالحافظقالالله،إلىاللجأوصد@بالدعاءوا@لحاح

إلىالحديثصاحصيحتجيقول.خرزاذبنعثمانسمحثالحلبي.بركة

وديح،جيد،عقليإلىيحتاجنقصق:فهيواحدةعدمتنف@خمى،

معلالصناعفوحذاقةوضبإ،
الذهبي:القانلقلت-منه.تعرتأمانة

الحافظإليهيحتبمفالذيالحد@فيداخلوالضبطالديف،منجزءالأمانة

يكتبأنيكفيهسلفيا،حييا،ركيأ،لغويأ،نحويا،ذكيأ،تقيا،يكونأن

لاوأنمحللإ،مانةخم@المعنبرةالدواوينمنوئحضلمجلد،مائتيبيده

يتعتإفلادالاوتواضع،خالصيمابنيؤالممات،إلىالحلمطلبمنيفتر

ينبعثأنالمسألةبهلزلتإذاالموفقللممتيينبغي"لخآقه:القئمابنوقال

الصواب،فلهمإلىالمجردالعلميلاالحاليالحقيقيالافتقارقلبهمن

السداد،طريقلهويفتحالصواب،يلهمهأنالقلوب،وهاديالخير،ومعلم

البابهذاقرعفمتىالمسألة،هدهفيلعباثهشرعهالذيحكمهعلىيدله

فإذاإيا@يحرمهلاأنربهفضلأقلمقأحدروماالتوفيق،بابقرعفقد

وجههيوجهأنفعليهالتوفيق،بشرىطلالعفهيالهمةهذهقلبهمنوجد

وهوالرسد،ومطلعالصوابومعدنالهد@،منعإلىنظرهويحدق

حكمتعرفديوسعهفيستفرعالصحابة،واثاروالسنةالقرانمنالنصوص
التوبةإلىباثوعليهاشتهدانبه،أخبربذل@ظفرفإنمنها،النازلةتلك

عبد@قلبفييقذفهال@هنوزالعلمفإنالثصذكرمنوالإكثاروالاشغفار،

أنبدولاتكا@أوالنورذلدتطفئعاصفةرياحوالمعصيةوالهوى

13/3@البلا@أعلامسر(1) 8



-

@للفعائدالعللفي@لجامع

المسانلأعيتهإذاروحه-اللهقدسالاسلام-شيخوشهدتتضعفه
إليه،واللجأبالثهوالاستغاثةوالاستغفار،التوبةإلىمنهافرعليهواستصعبت

يلبثفقلمارحمته.خزائنمنوالاستفتاحعند@منالصوابواستنزال
يبدأ،بأيتهنإليهالإلهيةالفتوحاتوتزدلفمدأ،عليهيابعأنالإلهيالمدد
بحقيقةميادينهفيتلبهوساروحالا،علمأالافتقارهذاوفقمنأنريبولا

والرفيق،الطريقمغفقدحرمهومنالتوفيق،منحظهأعطيفقدوقصد،
بهسلكفقدالحق،دركفيالجهدببذلالافتقارهذامعأعينفمتى

الفضلذوواللهيناء،منيؤتبهاللهفضلوذلكالمسنقيم،الصراط
"العظيم

صحةمعرفةأناعلم"الحنبلي:رجبابنالحافظالعلامةتلميذهوقال

وضعفهم،وئقتهمرجالهمحرفةأحدهما:وجهين:منتحصلوسقمهالحديث
وتداقصانيف،منكثيرفيثؤنواقدوالضعفاءالثقاتلأنةهئنهذاومعرفة

النقات،مراتبمعرفةالثاني:والوجهالنوالبف.أحوالهمئرحاشنهرت

الوصلفيامادالاسناد،فيإماالاختلاف،عندبعضعلىبعضهموترجيح
منيحصلالذيهووهذافلك.ونحووالرفع،الوقففيلاماوالإرسال،

بدولا@الحدبثعللدتائقعلىالوقوتممارسنهوكنرةلاتقانهمعرفته

أنالحديثبعللالعارفينمنيكرنأنيريدممنالزمنهذافيالعلملطالب

بدلابلوضحاها،ديدةفيئتعدمولافهل@،منيأتيلاالعدمهذاأنيعدم
كبقبةبأسبابهيأخذمنمعرفنهويحسنبتعلمهعلمفهومقدمات.منلنعلمه

ابنعلل"@والتطبيقيةالنظريةالعللكتبفيالقراع@كثرةمنبدفلاالعلوم،

والانقانالدبانةالأمر@لىمدايربحنع"ة4ايه.دالارنادافيالخليليفال(1)
الرجالفييتاتلتمعيصوطلهماويكتبالزتبومحرفةالرحالومحرفةوالحفظ

أثوكمنبحرفخىالحلساء،وعمرالنواريخ،يعرفنموالفيم،الصحيحببنفببز
للثيوخا.ويعرفئدركلمسن
4/2ال@وقحبىا)علام)2(، 07-2 08.

4النرطي،علللثرح(3) 6 7 / 6وعنرط.4لملأ-2 63 / سام.عد2



الممللتقافة

معينابنعللوإالمدينيا
الترمذيعللو"التمييز!و"أحمد!الإمامعللو""

حاتمأ،أبيابنعلل9والشهيد@عضارابنعلل9والبزار@ودمسندالكبير"،
."لتتغا"به:وكتا"الدارقطنيعللو"

الحديثنقادكبارأقوالتتتعالزمانهذاأهلعلىالواجباتأهمومن

والجوامعوالصانيدالعللكتبإلىبالرجوعوذلكبحئماالمرادالحديثعلى
المتقدمين،أقوالتقلالتيالمماخرينعندالتيالتخريجكتب@الىوغيرها،

للأخبارالأئمةإعلالاتلأنالحدبث؟عنيقولرنهاكلمةكلمنالاستفادةثم

فيقولونالمصيل،وعدملإشارةوالإجمال،واالاختصار،علىالغالبفيمبنية

"أو"فلانروايةالصواب"مثلأ:
عليطيتابعلا"أوفلاناوهم

أو"3)
أوفلانحديثيثبهفلانحديثأوبمهإلاالحديثيعرتلا"

حديثهذا"أوإسناد@لهلي@حدبث9أوحدي@هفيحديثخل@

إلىدعتهمالتيوالأسبابالأ@لةيذكرونلاالأغلبالأعمفيوهمفائدةأ
الحدبئيةالصناعةيفهمرنأنايرإلىموجةالغالبفيكلامهملأنالقول.فلك

بحتاجونلاوكأنقموذكرها،للعلةلإماماإشارةبمجردالمراديدركونوالعلل،

القوم.لهؤلاءالعلمهذاأتفواأتهمأولكحالولسانإيضاح،مزيدإلى

الحكمهذاأسبابدراسةمنبدلاالنقادالأئمةكلامإلىالظربعدثثم
كئرةأنإلىالاشارةوتجدرله،النقادبقيةأقرالبينالموازنةئمالناقد،من

ملكةالباحثلدىتكؤنإطلاقاتهمفيمرادهموفهمالنقاد،لكلامالممارسة

صحيحا.فهمأالعلمهذافهمإلىتودي

انظر:(1)
انظر:(3)

انظر:(4)
انظر.(5)
انظر:(6)
انظر:(7)

7القنيط@ذب 6 1حاأيابنلحكللانظر:(2).8/
3(54).

4الايهالأ:دك@كابياجعةوعدص9(،2للأالناهبقالالعلل 9 لمأ.5)2

جبدأ.منالأ
.(185)المتابفهلالملل

2/4الرجالاومعرفةالحللفيلالجامع 1("34).

1لالكماطا: 1/6البرصاودفتح4،2 2 .(3070)عقب1

4الكفايقا." 1@الكما@ا:انظر:)مها.2 42.



-

@للفعائدالعللفيالجامع

سيخهعنراولكلماعددمعرفةالمعلل:تلزمالتيالمهمةالأموروم@

(1)الأحا@يثمن
ماوهوالأحاديث،منالواحدبالإسناديروىماوكذلث

منالراوييسمعهلممامعرفةوكذلكداصحيفقاا،أونسختا@@المحدثونيسميه

قدفالراويةشيخه
لاوبالمقابلالأحاثيث،منمجموعةشيخهمنيسمع

أحا@يطمعرفةالمعلل:يلزمماأهمومنأخرى،أحاثيثثيخهمنيمع
شواهدالمتأملغيريظنهاخطأعنناتجةمعلولةأحادياتأتيقدإذالباب،

منهايثبتلاالتيالأسانيدمعرفةمنللمعللبدلاثمالباب،أحاثيثتقوي

بالغةعنايةذلكأولواقدالمحدئيننجدلذاش@ءة
(2)

الأحاديثلعضإنإذة
علىأمارةنلثومئللصحتها،أصللاالتيالأسانيدتلكمنإلاتردلا

الأحا@يث.تلكبطلان

والتأريخيفعالشرعيةجميعها:العلومفيتفننصالحلللرجلبدلائم
العلوم.منلهماوالمساعدة
فيالراويةهذهالعوضيمالكأباالثبئأخيعنهوسألتعليئأشكلومما

4احمدأالإماممشد" 7 /3 والطبعةالسند،تصحيحمعالرسالةطبعة(47120)4
5/3القديمة 51/0القاهريةالحديثداروطبعة9 حمزةشرح(02862)62
قال:فزة،)حدثاقال:سعيلإ،ننيضى@احذثاأحمد:الإمامقالالزين:أحمد
تخررخل!وعنبكرة،أبيننالرحمنعبدعقسيرين-ابنيحني.محقذ-حذثنا

قالبكرة،أبيع@@بكرةأبيبنالرحالنعبدمقأقضلنفسيفيوفو-

نجنحميدنفسيفيأفضلالحديثهذافييخيىعقأبيغيزقال:(3)اللهعبد
مذاإ؟يومأفيتلوصنألا"فقال:بمئى،الاسخط@اليئ-@ج@أنةالرحمىعد

فقال:اشمه،بغيرسيسفيهأثهظناحتىفسكتقال:أغلم.ورسولةاللةقننا:

(2)

(3)

2-2لملأا/الإمالهمدارلمعرلحةفينفيسألحثامداانظر@ي 86.

فيوالالعجابمسام،.@مم@2/5وعر،.@س2/2اقرمليعللالشرحانطر.
9الأشاسهلان / 1زحر،الذيالبحرو@10،2 2 93 /3.

أله.عنالمسند!راويإأحمد،الإمامابنمو



المعللثضافة

أغلئم.ورشولهاللةقلنا:هذا"3بلد@يئ@@قال:نعم.قننا:@لنحرإ3بيومألي@إ
و@مو@لكمثماءكمالنذقال:الله،رشوليابلىفلنا:بالبلمقه؟أئي@@فال:

ألاهذاكمبلدنيمذاشهركمفيمذايومكمكحرمةحرلموألركمو@مر@ضكم

مبفنيرتتهف@@لثتامد@لغائبليبلغ@شهد،لأ@لتهتمقال:نعم.قننا:"؟بتغتمل
بضربكقارابعصينزجعوالاوقال:كذلك،فككمنه،لهلرصهومنيبئنه

نجنجارلةحزقهالحقحرميئ؟انجنحرقيومكانفلفا."بعضرقاببعضكم
الرحمن:عبدفقالبكرة.أئوهذافقالوابكرةأبيعلىأشرفواقال:قدامة،

بقصبم@.إليهمبهشتماعليئدخلوالوقال:بكرةأباأنائيفحذثتني

فأجاب:.!@لعتمقلنا:الثخر؟بيؤمأليىالإشكال:"للشيخ:وكتت
وآناثباتهدالنفيبجوابتختصلبلى(أناللغةفيالمحروف"
اللغة،يرالمتواترمنوهذاإئباتاأوكاننفيأالخبرلتصديق)نهأ

قولهفيعباسابنعنالمشهوروصلنقل،يجتجفلاتحصى،لاوشواهده

لكفرواهألن@قالوالوقال:أنهبلى،قالياثالست%ئبهمتعالى:
(3)

صردتوقد

استعملهاوقد)بلى(موطنفيعأ)ن@استحمالظاهرهاجدأقليلةشواهد

أكثرواختيارذلكفيالطراوةابنولحنهالكتاب،فينفسهسيبويه

تأولوبعضهمالنواهد.هذهمنصردماور@واخطأ،هذاأنالنحويين

المشهور.علىجرياظاهرهاعنيخرجهابماذلكفيالوارثةالثواهد

(2)

مقرولاأممحرثأالميكادسواءببطاله،رصفيدبالمي،يحتصجرابحر@للى:

منالوسفى@كيتم@وأ@للىث@ل@يلىكشاثلمتعالىقولهالأولفمنالبالاستمهام،

1بقاريدألي@"ةالثالي
1الليبه@معيالظر:للى.لنقرل3 0 0 /1.

م@فقامالماقانل:تالللوإيحا@،رلنمي(المجرتصديقيعيدحر@لمم.

الا(وتكديبه)@عهافتصديت@ح@رالقامفال.ولر)بلى(،وتكديبه)@هأفتصحيقه

2/1الليبا@غنيانظر..

.2/11اللبيبهالمغنيانطر.

1اليهدمعيفيالرامدتلكلعصانطر 1 /2.

1البيبلمغنيانطر 1 /2.



=

@للفمايدلعلل@معفيلجا@

الكلامفييحصللمإنالمعنىعلىحملأفأجازهالسيبويهانتصروبعضهم
الجملةفيجائزةلغةنلكبكوفىأنفغايةالأحيربالقولسلمناولولبق

لاوالنساخ،تغييرمنأتهشكفلاالمذكورالحديتوأمابالفصبحة.ولشت

روايةمنمعروتالحديثلأنالسغ.تغييرمنبلالرواة،نغيبرمنأقول

وهده)بلى(،بلفظترةعنسعيدبنيحيىروايةومنيرين،ابنعنقرة

للحديثالأخرىالرواياتإنبلوغيرهما.الصحيحينفيموجوثةالألفاظ

)بلى(.بلفظكلهاسعبد(بن)يحىطريقغيرمنالمسند@فهفي

المستبعدفمنكتابمنإلايحدثيكنلمأحمدالإمامأنومعلوم
يكونأنالمستبعدمنوكذلكنفسه،آحمدالإماممنالتغييرهذايكونأنجدا
أنأعلم-واللهلي-يترجحفالذيأبيه.كتابمنيرويكانلأتهالله.عبدافيمن
المتقدمنالرواةمنولي@المسند،نسخواالذينالشغمنوقعالخطاهذا

مالك:الموطنهذامثلفيلهمتعالى-اللهرحمهموالثراح-

(2)

(3)

2/1اللبيبهفيفامابنفبهدا@@ل@ كلامجرىذلكوقال.1
فخطئا.والنخظىسيبويه،

1/7"الكمالتهذيب"ا@طر 2(93).

المتقدمين،الرواةمنولاأحمد،الإماممنويىالشغ،الخطأصانلقطعبل
5/3أحدالإمامأحرحهالسذكورفالحديث قرفعنالقطاد،سحيدبريحيىعن9

بهداوالحديثبه.سكرفأبيعنبكرفأيسالرحمئعدعنسيرين،بنحمدص
"لفطةوهيمنكرةعارةمتنهليأنعيرصحيحالإسناد

لاعتلانتقدموقددممم!

لدنمنالرواةأن@لثليوحجننامالك،أليالبحكلامنكرتهاصعلىالحكم
مدارهومرينرمحمدسالطرق،@قيةتخريجفيشأتيكماتوبعواقدسعيدبنيحيى

بالمعنى.الروايةجوازعدممنم@همنالمنهذاأملكدمحلومهووكماالحديث،
2ةالكمايق@"الظرة 1/5الترملياعللوالضرح0،6 همامطوا/924عترط.0 الإمامروايةغبرعلىنففرلمالحلبت.ففيشهور@نوتالحلبتأناحروأمر قالعون،أنهمالوممصالرواةصاحةئبزئومماالمنكرفلاللفطةالمدكورلاللمطأحمد
5/4حمدأحرحه.(مقد بلفط.سيرينالنعنقرة،عنالعقدي،عامراليطريقمن9

من5/37أحصدأخرحه.@@قرةوتوبعالقطاد،سحيدبنليحيىشابعةفدن@البل@!،
س4"أحسده/خرحه:و(عرن،النطريقمى5/37آحمدوأخرجهأير@.طريق
بلمظ.صيريىابنصرأشحث(عود،واس)أيوب،ثلاثتهم.أشعث،طريق



المعلللقافة

لكلمسوغعنويبحثمطلقأ،والنسغالرواةتصوبإلىيذهبفبحضهم
طريمةوهذهبهم،للظنإحسانابعيدا،الرواياتمنخالفهاماكانمهمالفظة

كالقاري.تبعهمومنالنروي،الإماموتلميذهمالكبنالدينجمالالنحوإمام

منالمثهورخالفماكلفيمطلقأالرواةتخطئةإلىيذهبوبعضهم

البركاتأبيطريقةوهذهاللفظة،هذهعلىالرواةاتفقلرحتىالعربية
والسيوطي.والعكبريالجوزيوابنلأنباريا

بصحةحكماتفقوافحيتالرواة.اختلاففيفينظرينوسط،وبعضهم

وحيثالصحيحة،الأسانيدهذهمنأقوىليستاللغةإثباتطرقلأنةاللفظة

حجرابنالحاف@طربقةوهذهالرواة،تصرفمنهذالأنحكمالرواةاختلف

نظري!.ديغيرهايسوغلاالتيالمرضيةالطريقةهيلأخيرةاالطريقةوهذهوغيره.

ةقوتظهرومنهتعالى،اللهوفقهالعوضيمالكأبياليئكلامانتهى

علىلأ@لعبطولههذاسقتوإنماالعلوم،فيوتفننهقريحتهوجودةعبارته

فهوالمطولالمنالهذامنذكرتهوماالعلل،لرجلالحلومفياقفننضرورة

والتوسعالتفننضر@رةتدركونهالعلل،لرجلمساعدواحدبعلميتعلقفيما
الفن.هذافي

وكئرةالمذاكرفطولمنالعلملطالببدفلابدء،علىوعوثا

إعلالفيالعلمأهلمسالكلإدراكوالنظر.التخريجو)دمانالممارست@

الممارسةطولمنالعلمهذافيبدولا"رحب:ابنالحافظقالالأحاديث،

الأئمةكلامفيالحطالعةطالبهفليكثربه،المذاكرعدمذاف@المذاكرة،وكئرة

فجاءسعيدبريحىطريقسرريالحديتأنالعشالرهمبكونيقطعومما

63البخاريأخرجهفقدالصواب،على / سيجىعىمسد@ع@(07ل@97

لمهقرفصحكيم،بنيحيىعن(3617)الزاروأخرحه.بقرفعنسعيد،

بخرةأخرىطرقأللحديتأنعلىالصرا@علىالحديتجاءالرراينكلتاوفي

8/2الأشراشاتحمة"الطر.رللتومعمنها،الامدموضععلىاتتصرت 83

3-4/432الرايقهو@هصب1(،1682) 0الحسند"أطراتو"2،5 7 / 61،)5687(

(93171)31/935ل@هرقهاوداتحاف



-

يللف@اثد@لعلل@لجامعفي

وغيرهما،المدينيوابنكأحمدعهتلقىومنالقطان،كيحيىبه،العارفين

نفسقوةفيهلهوصارت@يه،نفسهوفقهتوفهمه،@لكمطالعةرزقفمن
فيطايتكلمأنلهصلحوملكة.

العلامةبكلامأختملكنيلأهميته،الموضوعهذافيأطلتوربما

وهذه"لخلده.قالالحديتيق@الملكةتحصيلاسبابفياليمانيالمحلمي
الطدب،منطويدةرحديماحصادهيدانماف@ل@،منئؤتوهادمالمدكة،"

الرجال،أسماءوحفظالثيوخ،أحا@يثو)حصاءوالكتابة،والسماع،

ووفياتهم،الرواةةولا@وتواريخنهم،وبلداوأنسابهم،بهم،وألقاوكناهم،
منوسماعهماخر،إلىبلدمىوارتحالهموالسمع،الطلبفيوابتدائهم

منومعسمع؟وكيفسمع؟ومتىبلد؟كلفيسمعمنالبلدان،فيالشيوخ

عنهم،الراوييحدتالذي@الئيوخاحوالمعرفةثمكتابه؟،وكيفسمع؟
ومعرفةلتحديس،افيدتموعاتحديثهم،وقاتوأتهم،ووفيانهم،وبلدا

عليها،الراويهذامروياتوعرضالشيوح،هؤلاءعنالناسمرويات
علىالاطلاعسحةمعهذاشرحه.يطولممافلثغيرإلىلها،واعتبارها

الرواةبحواثدوالخبرةالتفصيلية،الرواةأحوالسائرومعرفةالمرويق@لأخبارا
وبمظناتوالكذب،الشاهلإلىالداعيةلأسبابوباوأغراضهم،ومقاصدهم

الخلل.ومداخلوالغلط،الخطأ
النفم@وامتلاكالفطنة،وثقيقالثاقب،والفهمالتامقياليقظةمعهذا

والمخالف،الموافقمعوالإنصاتالهوى،معالميلوعدمالغض@،عند
وغير

فدوالأفذافإلايسلغهالمالمنال،عزيزةالمرام،بعيدةالمرتبة

غيرهم،عنفضلاالحديثأصحابرؤوسصاروابحبثالقلةمنكانوا
@اسواهممندونإليهمالكلمةوأضحت

4الرمذي!عللالسرح(1) 6 9 / 2/6وعر.@2 6 هسام..@4
1الحياثهالكت@(2) 2 8 /1.



التطبيضالقسم

@@@

@لثانم@لتهسي

=

ل!

@@@

التطبيقىالقسم

وهوتخصه-قضايامنلهيتعلقوماالعللعلمعنتكلمتقددمتما

وهوللكتابالعمليالتطبيقبدآ@الان@للكتابتمهيدبمثابةطويلفصل

عنوافيشرحمعالعللأنلاجميعتفريعيهإذالكتاب،فيالأهمالقسم

معالعلة،تلكفرعياتلكلشاملةبأمنلةذلثعلىالتدليحثمعلة،كل

النقاد.الأئمةقواعدوتطجيقالراجح،وبيانوالإعلالالنقدفيالنفسإطالة

وبيانالمتأخرين،صوالنقلالمتقدمين.الأئمةلأقوالوالشرحالنقلمع

عنللباحثينوعائدةفائدةكلالكتابليشملةالمعاصرينبعضنظروجهة

العظيم.الفنهذا

العلة:أقسام

فيتقدحأنفإماالإسنادفيوقعت@إناوالمتن،الإسنادليالعلةتقع
العلةوقعتإناوكذامطلقا.فيهماتفدحلاأوالمتن،وفيفيهأوفقطالسند

في

افيعلةا-

افيعلة-2

افيعلة-3

افيعلة-4

افيعلة-5

افيعلة-6

هذا

سنال!

سنال!

سنال!

يأتي:فيماأجملهااقسامستةللعلةيكون
فيه.دلاتقدخ@

القن.@ونفيهتقدحد

معا.المننوفيفيهنقدحد

الإسناد.فيولافيهتقدحلا

الإسناد.دونيهتقدح

معأ.السندوليفيهتقدح



-

@لف@اند@العللفيالجامع

نصيبالتيالعللعنوسأتكلموقدحها،محلهاباعنبارالعلةأقسامهذه

المشتركةبالعللمثلنأوأنواعها،المتنعللبدكرأنتينموألواعها،الإسناد
أتكلممابعدوهذاذلث،علىأمثالضربمعوأنواعهاوالمتنالإسنادبين
وأهميته.الإسنادتعريفعن



-

ولاأ

الإسنادعلل



-

و@صطلاحا:لغةوالاسنادالسندتعريف

ئدا@للف@لعلل@معفيلحاا

الجبلمنقابلكماآشهرها:معاني،عدةعلىيطلقاللعة:فيالسند
حائ!منعلبهويعتمذإليهيخندماكلوفووالفغتمذ:السفح،ع@وعلا

(1)معتمذاي:سنذ؟فلانيقال:ويخره،
داوفو:(2)جماعةبنالدينبدرقال

يرفعهالضتندلأنالجبل؟سفحعنوعلاارتفعماوهوال@دمنإمامأخوت
طريقعنالإخبارفسميمحتمذ،ةأيسنذ،دلانقولهم:منأؤقاتله،إلى

لأعليهوضعفهالحديختصحةفيالحماطلاعتمادسنداثافمتن

الروايتماأدب@امنفنقلعليهوزادعينه،جماعةابنقولالزركيوآعاد
@فيد@@

(4)
فيلأصلوا"وأعز@وهأصوعزوفأسندةانحديطأشندت"قود:

اتصالهانحديث:إشادمعنىفيكونالدهروفوالفسندإلىراجعالحرف

"ببحضبحضهاالدهرأزمةاتصالالروايةلي

(3)

(5)

(6)

)يسد(.ةما@"لاحاو@للسان،،او"ال@،لأمحااو@للعق@،ايي@والمقالصحاح،الا
الحمويالكنانيحماعةسألحهسعدسإبراممبىضحتدالتىعدألواللينبدرهر

سةتولىوعير@"الرويدالمنهلمصنماتهمنمما،639)ولديسةالالعي،
(733@)-

1الجر!الديلا@ظر "الهجانودفكت7،8
02 /3الكامنقهاللررو@3،5

1/4الزركنىلأنكتو@3،0الحلاصقأ@ةراصطر3،5-29الروي!الم@هل@ 0،5

1/2رحر"اقلبئالمحرو" 92.

1/1"المقنعلياكماحممربىاللهعدضخندسبكرأبيالقاضيحم@دفو 1

الصنددوالد@ريدآتهلايقالالدمر:الئنمد.@)سلأ"ماثةالعرسه@لسانلي
ألدأاانهلاأي.

@ه.ا/كنى!رلراك@ال@



علل

منأسند،المزيد:الئلاثيللفحلمصدرالهمزة-بكسرلإسناد-

رفعنهإفاإسناثاأسندهفلانإلىانحديثأسندتقولهم:

الكتابوهوالئبت،بمعنىسند،جمعفهوالهمزة-بفتحالأسناد-أما

0الفهرست.بمعنىوهوالسند،المتصلةوالكتبللشيوخالحاوي 0

قاثلهإإدرقعهيثافىفيالوالإسنادلثأ:الجوهريقال

اثمتنطريقعنالإخبارهو
الحاجصابنثكرهللسندالمذكورلوالحدالسيوطي:قال

(6)

في
السبكيالدينتاحالقاضيقالمختصره

(8)

قال:لووعديشرحه.في

أولىلماكادانمتن،طريق

وسالعررالغالعرس@،واللسان@،لأثعا@او@اللعظ،والمقايي@ه،الار@انظر.

)@سد(.مادة

لأيسا،)االمحدني@!للسانانطر.

الالصحاحاكابمصنصالأتراري،الركيحمادسإسماجلأبر@صراللغة،@مام
مأ393)شةثارهسطحمنترديأ@قاوماتيسابرر،سكى3الرحال،أكنر

@انظر:
الإنحماتاريحو@71/0،8اللاعهأعلاممير

0128-2 وميات83

2/33لحاقاوالمرت@)393.(، 5

)سند@دةمالصحاح!ا@

3الحلاصقهو@2،9"الرويالمهل@ا@طر:

المصري،نتماللويييوصب@سكرأبيعمرسلنعنادعمروألوالدي@ج@الالحلامة
ثأمأيلاسةتوفيالمقحة،التصاليصصا@لأصولي،االخويالمالكي،الفقبه

3"لإنلاماانطر@تارلح 1 9 2،5و.2يثا3الأعاد!و@رلياتثاهأ،للاوفبت0

5/2اللهو@شلوات 34.

.65:"والأملالرصولدمنتهىا@ظر.

الاحت،العؤرحنصر،أبوالافعيئ،البرالكافيعدبنعليلنالومابعند

@ةتصاليمهمى
وتوليه@،727)سةرلدالبهرى!،التالعيةطمقاتو"الحوامع!حمع

.(5771)سة

2/4الكانةا@ا@وراطر: 2الل@س@6/والذلموات2،5 ا.مملا/4لأعلالأوالا2،1

2رحرااتذفيالصحر" 9 3 /1.



-

ثللفعائد@لعلل@ي@لحامع

المتنطريقحكايةفهوالإسناد:وأما

معنىفيتقاربانلأنهماواحد.معناهماوالإسنادالسندأنيبدووالذي

عليهماالاعتماد

لثيءوالإسنادالشديستعملونن"جماعة:بنالدينبدروفال
واحلإ،

الموصلةالرواةسلسلةعلىيطلقفالإسنادالسندةمنأعمالإسنادكن
قائلهإلىالحديثعزوبمعنىويكونللسند،مرا@فأبذلكفيكونالمتن،إلى

3فهوأ

بينهنقلهعلىتتابعواالذينالرواةالرجالمنللخبرالناقليذكرهمافهو

قسيمفهوراويين،كلبينيذكرهاالنيالأداء،بصيغالحديثمنتهىوبين
الحديثمنوقسمالمتن

انقلوالذينالزواةسلملةهوهنا:الإسنادأوبال@دالمرادو@لخلاصة:

قائله.بهيبغواحتىالاخر،عنواحداالحديط

الاسناد:أهمبة

الإسنادبسلسلةعليهاومنالإسناد،ثرفالأمةهذهشرف@اللهإن
وقذالسابقة،الأمممنلغيرهاوليىالأمةلهذهفاضلةخصيصةفهووانصاله،

الأمةهذهأكرماللهإن"قوله:المظفربنحاتملنمحضدإلىانخطيبأسند
وحديئهمقديمهمكلها،الأمممنلأحدولي@بالإسنا@وفضلهاوشرفها
ولي@أخبارهم،بكتبهمخلطواوقدأيديمفيصحفهيانمادإسناد،
وتميزأنبياؤهم،بهجاعصممماوالإنجيلالتوراةمننزلمابينتمييزعدهم

الأمةوهذهالثقات.غيرعنأخذواالتيئالأخبارمنبكتبهمألحقوهمابين
عنوالأمانةبالصدقالمئمهورزمانصفيالمعروتالثقةمنانحديثتئصقإنما

.22ةالنطر،الئرهةالطر:(1)

3الروي،الح@هل"(3) 0
0.

انحدنهتيير@طلح@الظرةلكأ

3صقا:لخلا@انطر:ا(2)

لاشالأ.)االمحذفيااللانانطر:(5)



الإسنادعلل

الأحفظيعرفواحتىالبحثأشديبحثونثئمأخبارهم،تتناهىحتىمثله

أقلكانممنفوقهلمنمجالسة،والأطول@الأضبط،والأضبطفالأحفظ،
الغلطمنيهذبوهحتىوأكنر،وجهأعربنمنانحديتيكبوننثممجالسة.

هذهعلىتعالىاللهنعمأعظمفهذاسعدا،ويعدوهحروفهضبطواووالزلل،

"الأمة

لثمأشياءبثلاثةالأمةهذهتعالىاللهخصق)2(:إالجيانيعليأبووقال
والإعرا@إوالأنساب،الإسناد،الأمم:منقبلهامنيعطها

ةوكثرلة،الطاثمةهذهوطلبالإسنادلافلولااليسابوري:ائحاكموقال

فيهوالباعالإلحادأملولتمكنالإسلام،منارلدرسحفظهعلىمواظبتهم

الأسانيدوجودعنتعرتإذاالأخارنف@الأسانيد،وقلبلأحادبث،ابوضع

حذثناقال:يعقوببنمحمدالعباسأبوحذثناكمابترأ،كانتفيها

قال:الأسود،ابيبنبكرأبوحدئناتال:الدصريمحقدبنالعباس

(5)

.(7يلأانحلفت!أصحابشرف"

وبصيرأانحليت،يربماماكادالجبالي،أحمدبنئحتدبرالحي@عليأبو
سأ،27)سةولدالمهمل،تقييد1"منهامفيدةكبلةوالألا@،والئعرلالعرلة

ث@يما@سةوتولي

2/1الأعيادالرلياتاسظر 1@ما/4اس@ا@،والتكرة9،5 @ورال@صا،+4و2

3الجنان! 6 /3-37.

2:"التحدبثلقواعد 01.

للشالعيالأما"بكتابحلتالأموي،الحمسألرالأصم،يوس@ب@يحفربئحتدش
معوالرواية،الرحلةك@رنقةوكانالرليع،عن

3للامةتوميالأصول،صط هأ4

87الأشساب@هانطر: / 11-8 1/4البلاء5أعلاموالسير9،1 اترالئدر2،،

@2/73النمبا

ال@غدادي،3الدصريواقدبن3حالنئحتدبنتجم@المضل،أبوالحالظالإمام
بيمولى

امأ،85)ةولد@أحدالامامعنروىالسصنعى،الأنجاتأحد3،ما

سه271)شةوتوفي

الظر
4/7"الكمالدتهذب" 3لا5 12/5البلاعاأعحميرود@2(،1 2،2

3لهولالنفرب 18).



-

@لفمائدي@لعللفي@لجامع

قال:بقيفحذثناقال:الطالقانيإسحاقأبوعيسىبنإبراهيمحذننا

وعندهفروة،أبيبنإسحاقعتدكانأنهحكيمأبيبنعتةحذثنا

قالجمفه،اللهرسولقاليقول:فروةأبيابنفحعلقال.الرهري،

احرأكمافروة،أبياب@يااللهقاتلكالزهري:لهفقالعوناللهرسول

(3)ألاالله!على
ولاخطملهالي@بأحا@يثتحذثنا3حديثكنسند

(5)أزثة
"

(3)

)،(

(6)

تدممرو،نريلالطالقالي،أبو@محاقمولامم،الاني؟عشىلنبمحاقسبراميم
سةلمروتولحيوكيرمما،"@الغرسوكتابالرؤيا""كتا@صصلها،وحلتادلغد

(5215)

1/9"الكمالتهدبو@6/2،4ا"بحدتارلخ@نظر. لإضلالأ.اودتا@مغ)141(،9
51-5 هأ215)و@يات2

الطمراني.الأرث@يالاميالعماسأبوالنمصاني،3الممدالىحكبمأبيلنعتة
93الكما@هنهديصا@طر@امأ.47)سةبصورماتبخرأ،يحطئصدوق / ولا5

ى.427)لتقرباو")0634(،

صسحتمامىرالضحيحتحري@،ومرلاإ،1العلميةالطعةمىالمطرعديوقع

حرماسطبحةومنبغدا@أوقافمكتمةفيالمحمرطالأصلعىالمصورةالخطة
تجو"الحر@ا،لان"الجرلهيقادانلإفيالحلوفرحطامحمعالحطم

)حطم(.ثةماوس!لرا
البعبر@رممتزمة،والجمع(لصرمماوالرمامشد@فالزمرمأيزمههاليرتم

لومعأ.ماتالعروسائعوإالعرسهلاد"حطئه.
ليالقصةومدهحرم.ابنط.(11)والعلميةط.6."انحدنتعلوم@مغرلة

1/1المحروجنا1 3 1و1 .12-11والاستملاءاالإملاءأد@و"3،2

الرهريحدث"عة:برسفيانقال@دالمعنى،هذاسحوالزهريقد@ردصتنيه:
حامع)ا"3سلمللاالسطحأترقىلفال.إيسا@بلاماتهلهلقلتلحديتيوما

فلهقليلة،غيرمرملاتللزمريسجدالحمليالتطميقفيلكن9(،5-58التحصيل!

للا(،لها02-93371)الأشرا@هنحفة1حدلاونمالودأرلعهالأرلعال@@ى
عدمعلىالئمفعيسصلقدالزمري،مرسحتليتكلمواقدالعلمأهلأدسجد
لحيكماحاتمألوقالوكذلكى6التحصيل!حامع@في)كماقولها

لالهالعلل!@
اش)@ريخعيرمامرصمنسرالرمريالمرسلالقطانيحيىوقال.(573)
58/2عساكر! سفعله.تولهخالفتدالزمرييكودوعلى@لك(71



علل

بالغةاهميةمنللإسنادماالأول-الصدرمنذاثمحدثؤن-أدرك

العدالةأبحاثفيومرتكزهاالأساسيةدعامتهاهوإذالحديثي@،الصناعةفي

والضبط.

منإلاصحيحانقدأانمتننقديمكنلاأنهالمحدئؤنأدركوكذلك

صحةفلاالنقلة،والرواةالإسنادحلقاتومعرفةالإسناد،فيالبحثطريق

إسناده.بثبوتإلالمتن

التراثمنلناصزثوهماهوبالإسنادالمسلميناهتمامعلىمثالوأعظم

الرجالكتبفيعلميةثروةمنللإسنادسخرواوماالهائل،الكبيرالضخم

إلىالتوصلأجلمناثحديخث،علمفيجدأمهمالإسنادفيوالبحث
نظامثتدالحاجةتزثادكلماإنهإذالصحيح،غيرمنالصحيحاثحديثمعرفة

بنظامالاهتماماشتدبم@روالنبيوفاةبغدالحديخثانتشرفعندماالمراقبة،
مقارنةإلىالالتجاءكثريظهرانوالنسيانالسهوبداوعندماالإسنا@

لاإثهإذثانمحدثيغعندمعروفامألوفأالمنهجهذأأصسححتىالروايات،

الإسناد،فيالبحثطريقمنإلاالقويمالسليمالنصإلىالوصوليمكن

سرندركهاصوالطرق.الرواياتبينفيماوالمقارنةوالموازنةوالنظر

أؤإسنابفييحثونأؤينقرونالآفاقفيجالواإذبصانفحدثيةاهتمام

الاثأس@طبفيالرحلة@@وكتابمخالفة،أؤمتابعةأوعلةعلىبقعون
(1)

نلث.علىشاهدخيرالبغداثيللخطيب

النبويةالمعجراتمنمعجزةوانثارهالأسنادوتداول
(2)

إليهاأشارالتيئ

منكمإيسمعمفنويسمعمنكمويسمعلالقسمعونقوله:فيعيه@هالمصطفى

منرحلاتهمليالعلماءأنجرمنلواثوأنخطبليهجمعبابميليفريدكتابفو(1)

علىتدئلوانارلأحاديتالكتا@صدروتذ@لكأشهوماالواحدانحلبتأجل
9عامالأولىلطبعتهبيروتفيالكتابطعوقذفيه،وترعبفلك 7 ثارفيأم5

عتر.الليننوردةبتحقيقالعلمةالكت

الملتصإلبفيةا@طرة(2)
"23.

في=والرامهرمري)29(،حانواس3(،ملألاثاودوأبو1/13،5أحمدأخرجه.(3)



=
ي@لفعالد@لعلل@لجامعدي

لماوفلكبا@زأةوأنرأالمسلمبنعندكبيرةأهميةسنادل@إننم

أدلةثانيالريفالنبويالحديثإنإذبالغة،أهميةمنالبويةللأحا@يث

نبينا@روسنةمنالضاعتبهالفحدثينواهتمامالإسنادولولاالرع،أحكام
إذنوسقيمها.صحيحهابينالتميبزاستطحناولمامنها،لي@مابهاولاختلط

فمدارضعفه،أوالحديثصحةمعرفةهيبهوالاهتمامالاسنادلواسةفغاية

مدارانأولااعلم"عياض:القاضيفالإسنا@صعلىغالبأالحديثقبول

:(2)الأثيرابنوقال"اتصالهويظهرصحتهنبنفبهالإسنادعلىالحديث
صحةتعرفوبهالاعتماد،وعليهالأصل،هوالحديثفيالإسنادأناعلم9

واصطلاحهالإسنادأوضاععننفبسأكلاماوذكروسفمم@الحديت

لطهاوشر

2له.انحدنشه،علرمالشرفةوفي1/9،5رالحاكم)29(،"الماصالسحلت" 7

01/02واليهقيحرم،ابنط.ى9)والملميةط. 6/5له"،الدلانل"وفي5 3،9

العلمابيادالجامعفيالبرعدوابن)07(،انحديشااصحابالنرتفيرالحطيب
2/1و1/،5 1الالمعا:@ديعاصوالقاضي5،2 0

صالأعمثى،عنطرقص
مرفرعا.بهعاير،ابنعىجير،بنسجدصالتميكدبنا"نجد

لمذا:24ةالملتس@ا@مفيةفيالعلانيوقالالسبي،يتعقهولنمانخاكم،رعححه
."الأعمن@حلضتسحسنحلغت

يركماالبراروأخرجه:
دالسحذثفيرمزيوالرا@4(،1للالأستارااكنف"

علومةدمعردفيوالحاكم)1231(،الكبير"@فيلطراليوا)19(،الفاعل!
6الحليشا أصحاب@فرفليوالخطبحرم،النط.(105)والحلميةط.0
منوبمعشكموئمعلقمحهنللفظ:قي@بننابتحديتس(69)اننشا

لنتجليضهدعن@لمن،يجهنسكقومنلكبندمنياقىئممنكم،جمسحون@تنين
ئالر@ه.

1"لإلمعا 9 40.

ابنالسعاداتأبواللينصدالعلامةالياني،الكريمعبدسضحتل!بنالمبارك
سنةولدودالنهايقه،الأصولاجامع"مصماته.مىالموصلي،3الجرريالأيخر

هأ606)سنةوتوفيمأ،544)

4/1لأجمماد!اويمات1الو 7:2لإنلااتريحو4،1 2 5-2 2 6يلاونجات6 مأ،0
.4مه/21البلاء!أعلا3سيرر@

1/1الأصول!جامع 09.



علل

البغداثيالخطيبوأسندالمتقدمين.عباراتمنمقتبسالمعنى

فبأفيسلاحمعهيكنلمإفاالمؤمن،سلاحالاسناد9ةقالالئوري،سفيانإلى
"ش@ءيقاتل؟

الحجبمبنشعبةالحديثفيالمؤمنينأميروهذا
(2)

ئعلمإئما"يقول:
الاصنادإبصحةالحديثصحة

منلقالالإسنادولرلاالديخ،منالإسناد9المبارك:بناللهعبدوقال

الذ@كمثلإسنادبلاديخهأمريطلبالذ@مثل"أيضأ:وقالشاءماشاء

سندبلاالعلميطلبالدي9@ه:الثافعيوقال"شتمبلاالسطحيرتقي

يدريإلاوهوأفعى،وفيهح@،حزمةيحملليلكحاطب

مابم@روالتبيإلىينضافلاأنأجلمنةمنةبدلافالإسنادهذاوعلى

انحديث.لقبولأصلأالإسنادنجعلوهنافعله.أوقولهمنلي@
منيتحصلأسانيدلهأونظيف،إسنادلهيكنلتمإذاالحديطيقبلفلا

أعظمفهوإليه،ينسبعمنصدرقدائحديثهذاأنإلىالاطفنانمجموعها
يمواكيالتدوينعهدإلى@الضحابةلدنمنناستعملهاوسيلة

مته.لي@ماعنةويبحدوا@،النبيحديثعنالخبث

أهميةمنلذلكلماالواحد.الحدنجثأسانيدلجمعالمحئثوناهتموقد

عنصدرإناالخطأ-ببيانكفيلالطرقفجمعالحديثي،النقدميزانفيك@رة

المدينى:بنعليقالالرديء،منالجيدالإلساديتميزوبذلكالرواة-بعض

.(81)انحلإيشاأصحابثرت.

البصريتتمالواسطي،بسطامأبومولامم،القكي،الوردبنالحجاجبنشعبةئر
صأولوفرالحديخ@فيالمؤسينأيرفويقولالوريكانمتقى،حافطثقة

اهأ.60)سةمتعابلا،وكارالة،س@و@الرجال،صبالعراق@نى

2راللحاش@1/الأسماءشهديبانظر: 44-2 2@ما@شلاء!ا-والسيى4،6 2

2و .(2790)لنفريباولا2،7

5الئمهيد" 7 / 11.

ا.@."اعا@و@7(،ولالحدي@هأصحا@شرفوإ1/1،2"ئنلمصحيحمقدتإ

.55،/1الفدير"ليصيلأ(.(79)الحديتأصحا@فرت@



-8 @للفعائدالعلل@لجامعدي@ئم2

خطؤطيتي@لثمطرقهتجمعلمإفاالبابلا

إذلبعضها،النصوصتفسيرفيستفادةأخرىفائدةالطرقلجمعإنئئم

وتأتيانحديث،منجزعأيرويأوالمعنى،علىيحدثقدالزواةبعضإن
تجمعلئمإفااثحديث"حتل:لنأحمدالإمامقاللذااخرةسدفيالقية
بالمتنيقيدلاهناوالتفسيربعضا@اسعضهيفسروالحديثتفهم@لئمطرقه
أومبهم،راوالتكراربوساطةفسرفربماالإسنا@إلىيسريوإنمافقط،
التحصيل.جمةالبابهذافيوالفوائدمدلح،تدليسنمت

تبينطرقهجمعتإفاالحدي@":(3)العراقيزرعةآلوالحافظوقال
@االرواياتبقيةونتركبروايةنتمسكأنلناوليسمثمعالمراد

وهوو)سنا@ا،متنأالغري@الحديثالطرق:بجمعأيضا-ويعرف-

هليعرفثتمومنالصحابيئ،دونراوبهتفردأوالضحابيئتفردءائذفي
مقاصدلهدانماعبثأيكنلئمالأسانيدفتكرارمجروح،أوعدلالمتفرد

كتابهديباجةفيمتلمالإمامقالالصنعة.بهذهالمشتغلوريعلمهاوغايات
محج@مااللهرشؤلعنالأخبارمنأسندماجملةإلىنعمدإنادالماةالضحيحالجامعلا

انإلاتكرار،غيرعلىالماسمنطبقاتوثلاثأقسامثلائةعلىفنقسمها

(3)

شحقيقي،المهانحديخت.علمأنلاوالمحرفة)2561(،الزأوي،لأخلاقأوومع@
1/2والدكرطالتصرهو@انرح 7 لحمقى5

(1651)الزأوي،لأحلاقالحامع@

الحسينبنالرحيمعبدبنأحمديرعةأبوالدينوليالحاثطالعلامةالإمامفو
فماثودبالمعواللهلهولكرمأ،762)شةولدالالحيئالمصريالأعلالعراقي

8للاتوير@سةحياتميفير@زسحدأ،لأليهراتثعالحوالي، تصاسيثه.منهأ،2
رواةد@فيالتحصجلتحفةو@التثريهطرحتكملةو"الأطراس@اموط4ات@ال!@
ما.وغيرسيلالمراا

2."الألحاطودلحط4/8،0شهةفاصيلابرألالعبفهدطفتاسطر. 8،4

3"اللامعالضوءو@ 6 3المحاصرماحسنو1،/ 6 3 النرحلكتما@ومقدمتنا1،/
.1/34والتدكرقلأالتمصرة

7/1ال@ريبهلطرح 81.



الإسنادعلل

إلىيقعإسنادأؤمعنىزيادةفيهحدياتردادعنفبهيستغنىلاموضعيأتي

(1)هناكتكونلعلةإسنادجنب
@ليهالمحتاجالحديثفيالزاثدالمعنىلأنث

سنوصفنامافيهاثذيانحدبثإعاثةمنبدفلاتام،حديثمقاميقوم

أمكن،إذااختصارهعلىالحديخثجملةمنالمعنىنلكيفصلأنأوالزياثة،
"أسلمفلكضاقإذابهيأتهفإعادت@جملته،عسرسربماتفصيلهولكن

النحووعلىأنلاستةفيالإسنادعللعنسأتحدثفإنيهذاتمهدإذا

الاني.

@هع@هع@

علتها،لييىالمعلةالأحاديتلعضيسوقأتهملمالاماممنهحمىآنيعلمومه(1)

أحس@وماألمحقميماالب@لرحمهعلتصقكش@الصحيحعلىالمعلعرضيقمعن

@مقدمة(2)
3"مسلمصحيح /1.



=
يللفالائد@لعلل@لجامعدي

ل@ا@إيي-

6+
النوع

الأوإنقالضدا
الإسناد+

أ@
اليءةوالمنقطعفصلأ.بعف@منالجرمأجزاءبعضإبانةلغة:ابلقطع@

يسمعلمراوالتابعيإلىالوصولقبلفيهالذيالإسنادهوو@صطلاحا:
الإسنادومنهمبهمأ،ولامعينالامذكورغيربيهماوالساقطفوقه،الذيس

وقالغيرهماأوشيخأورجلنحومبهمبلفظرواتهبعضفيهذكرالذي

وغيرهمالبرعبدوابنوالخطيبالفقهاءإليهف@بالذيالصحيح"النووي:
انقطاعه،كانوجهأيعلىإسنادهيتصللمماالمنقطعأنالمحدثين:من

ابنعنكمالك،الصحابيعنالتابعيدونمنروايةفييستحملماواكثر
عمر،

(3)
لكثهصحيح،وهذا"فقال:الجديعاللهعبدالثيختعقبهالقولهذا

تندرجلامثلاوالتابعينالتابعين،أتباعتبعبينفيماالانقطاعفصورةقاصر،
@ونها"طبقةفيالانقطعوكذلدهذا،في

يتصل.لاماكلعلىفأطلقوهالمتقدمونتعريفهفيوتوسع

)قطع(.ماثةالعر@!لسان"
الحديا.علمأنلامعرفة"فيالصلاعال@لقله
الحديف.علوملمعرفةفيالمحقطعالحاغححل
فهمامنهاالأولأقسام.ئلاثةعلىحزمابرط
بسنادفيباسمهاقصريحس@د@ردفيسهمرار

ارروايةادالأ@يريكرنأن"فقالالمنفطع،

موضعهوالذيالتالعيبلىالوصولقلالحليت
مقطع،.لهبقالإنمامرسل،الحديث

2الالندرج@1/معالمطبوعالتقريب@@ 07-2 08.

"
9الحدلشهعلوملحرلر 0 9 /2.

1 3 وقدالحاع،عنبتحقيقي2
27-2 (50)وقبلالحلميةط.8

يخهماوالانييسم،لممهمراو

منالنالتالنوععر@3تخر،

عهيرويالديمنيسسعلمو

منالنوعلهذايقالولاالارسال،



حنقطلعاناو.رلم@محلل
=

اوالصحابيكلامبهيرادالمقطوعبكونالمقطوععنالمنقطعويفترق

الإسنادفيالبتربهيرادوالمنقطعدو@عمنأوالتابعي

منها:بأمورالانقطعوئعرف

وهونفسه-الراويمن@لدويقعالسماع،عدمعلىالتنصيصا-

مسعوثأ:بىاللهعبدابن)يعني:عيدةلأبيقلتمرة:بنعمروكقولقليل-
لا".قال:شيثا؟أبيكمنتذكر"

ميسرة:بناللهعبدكقولالثقات:منعنهروىمنتنصيص-2

عباسابنمنيسمعلملاالضحاك
والنظر-الاسنقراءعلىبناةالجهابذة-منالعارفالنافدتنصيص-3

السماع.اواللقاءأوالإدراكعدمعلى
كانفإنالتلمبذ،ومولدالبخوفاةبناريخالسماععدميعرف-4

فهوالسماع،يحتمللاسنفيصغيرأكانأوالثيخ،وفاةبعدؤلدالتلميذ

عنخدثتالراوي:كقولالانقطاععلىتدللرينةبرجودئعرف

عنبالروايةمعروتكيرالتلميذبكونتقيدوهذهللان،عنأخبرتأوفلان

منلاالجملةجثمنالتخعنالتلميذمروياتعنهناالكلاملأنالثيخ.

حيث

التلافي.عدمعلىقريةيكودبماوشيحهالراويبلدبافنراقئرف
الرجالكتببمراجعةتدركلأموراوهذه

أنلا:الانقطاعموضعحسبالإسنادفيوالانقطاع
سميالسندأول@يالانقطاعكانذاف@

السداخرفيكانو)نامعلقأ،

والطبراليوالحميديالامعيك@مفي)المقطوع(هالمحقطعالتجيرصرحدقد(1)
1ةالحديئهعلمأللاسر@ةانظر.الأكرين.استعمالحلاتعلىوالدارقطي 1 9

2ر:2/1،4حجر"ابنودهكتبتحقمي، 9 تحفيقي.5
2/9الحديتاعلرمتحرير@انطر:(2) 13-9 19.
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يللفالالد@لعللالحامعمي

اذادمنقطعأ،سميواحدأالساقطوكانوسطه،فيكانوإفامرسلا،سمي

علىلارجلانسقط@)ذامعضلا،سميالإسنادوسطمنرجلينسقوطتوالى

موضعينفيمقطعأالسنديكونالوالي،

رجل،سقوطفيخشىثبالسمعيصرحلمالإسنادفييكونوقد
الانقطاع.حكمفله

انقطاعاالإمنادفيمبهمرجلوجودبحضهموعد

الضعبف،فمنها:الضعف.منواحدةدرجةعلىلشتوالمنقطعات
أوأولهفيالانقطاعمنايسرالسنداخرفالانقطاعضعفاثأضدهوماومنها:
عنيدلحمنوندلي@اننبن،سقوطمنأيرواحدأالساقطكانو)@اوسطه،
الضعفاء.عنيدل@الديمنأيسرالئفات

الآتي:النحووعلىأنلا،خمسةفيالانقطععنأتكلموسوف
التعلبق:ا-و

راويانأوواحدراوإسنادهمبتد!منحذفماهوالمعتق:-الحديق
بهذامعلقأ.يسمىذلككلالإلسادجميعأوأكثرأوثلاثةأو

قطعفيلاضتراكهماثالطلاقأوالجدارتعليقمنمأخوذلالهالاسم،

(2)

(3)

9الحديشاعلمأدلامعردة1 1و2 2 1و7 2 لتحقيفي8
2."ليتاعلهممعر@ةديإالحاكمعغكما ابنط.(50)وقلالحلمةط.8

7/1و4،/4و3/333الكرطالنن@فيوأليهفيحزم، تقييدفيإرالحياني3،4
1الحليشه.علمأنلا@معر@ةفيالصححوابر"7،8-7ما/3لأالمهمل 3 2

2/15لنكترقارن،@تجحقيقي 9،4الروي!:والالسهلتجحقيقي،337-336و:6

1المراندعررو@ 1:"التحصيلسمعفيالحلانيوقال0؟2 0 ة8

لعدمالمنقطعحكمحكسهولكنمتصل،ولحرهرجلعنالراويقولأن@والتحقيق
بمه.الاخجع

9ةالحديهعلمأللاالمعرلةانظر: الالدرس@معالمطبرعوالالتقريبهبتحقيقي،2
1/1 0الحلاصقار@7،1

7الميوطى،:ألفيةوالاترح4،7 سحسد9
الديخمحيي

عدالحمبد.



الانقطلعةنا،ر@علل
-

طرفهامنمتصلةفتكونالسقف@يتعلقمثلأالقصيرةفالسلسلة"الاتصالإ

"المعلقالإسنادشأنوكذلكالأدنىطرفهامنمتصلةوغيرالأعلى،
(3)

بصيعةكالبخاري-المعلق-يرويهبماالتعليقاسمالقدماءوخص

فييستعملوهفلموحكى(،وثكر،ونهى،وأمر،وفحل،)قال،مثل.لجزم،ا

@للمجهولبالبناءوئحكأ-وئدكر،وئقال،)يروى،مثل:التمريضصيغ

المزي؟كالحا@ظبه،المجزومغيرفيالتعليقالمتأخرينبعضاطلقلكن
التعليقعلامةوعليهذلكمنالبخاريصحبحفيماداالأطرات@افيأصردحين

تعليقأالبخاريأي:)خت(

والنوويجماعةابنقالهالجزمبصيغجاءماعلىالتعليقوقصر

لوجوه:فاسدوهووالسخاوي

عليأبوالحافطحاولفقدوبعدهم،قبلهمالأئمةصنغيخالفأتها-
"فيالمعلقاتوصلالمازرياللهعبدأبوبعدهومنالغساني

@امسلمصحيح

داغررفصنفالعطارالديئرشيدخلفهمائمتتمالمالمحاولتينأنغير

يجدهالعطارلأسانيدوالمتتعمسلممعلقاتجميعفيهوصلالفوائد"،

تمريضه.أوجزمهإلىالنفاتدونالمعلقاتوصل

البخاري،معلقاتلهوصلدا،التعليقداتغليقحجرابنالحافظصنفثم

النرط.هذانترطولم

الذيوهوالمعلق@اوأمابقوله:الص@حابنإلهفصمايخالفأثه-2
@اكثر...آوواحدإسناثهمبتد!منحذت

(9)

ولاتقيدواب،بمايتقيدلخم

)التحليه"المحدثب@دلساد(2).49:"الرويالمنهل@(1)

@9الرويإ:المهل@انظر.رر()التعليا@المحتغيندلادانطر:(3)

معالمطوع@اققريبانطر:(5)
1/2التدرب@ 2

2واتجسيراالتقربدمترحالطر:يلا( الرعيح"ديالرطهذاتحا@رأئهجىفيا.4
4ةلأبهراا دته.@جاوعرله4

1الفراندغرر@انظر.(7) 0 85-1 1السالق:المصدرالطر.ل@(.09 09.

9الحليشه.علمأنلا@معرلةلا( دتحفيقي.2



-

يللف@ائدالعللفيالجامع

عليهومىكتابمعفلكفيكتبهمثارتبحده،جاءمنغالبانيخفى
وغيرهما.حجروالنقيلعراا

بصيغةيأتيمانسميفماذافقط:بالمجزومالمعلققبدإنا-3
ا

معلقاتفيوقعإتماوالممزض،المجزومببنوقعالذيالاختلات

أعلم.واللهبالخاص،يقيدلاوالعامخاصقيالبخاري
كتابهفيالأحاديثمنجملةتعالى-اللهرحمهالبخاري-علقوقد

فيولخصه"،اقعليقتغليق9كتابهفيحجرابنالحافظووصلهاالصحيح
الفتحمقدمة

الصلاحابنعلىنكتهفيالبخاريتعاليقعننفسهالحافظتكلموقد
()

بما
فيإسنادهاالبخارييوصللمالنيالمرفوعةالأحاثبث"فقال:علبه،مريدلا

معلقأ.إلايوجدلاماومنهاكتابه،منآخرموضعفيبوجدماسهاصحبحه،

أنصحيحهفيعاثتهمنالبخاريأنتعليقه:فيفالسببالأول:فأما
فيكررهأحكام:علىيشتملالمتنكانناف@لفاندة،إلانينايكررلا

منانفصالهايمكنالجملةكانتإفاالأبوابفيقظعهأوبحسبها،الأبواب

(2)

(3)

(5)

سنواحديخراستعملهدوقدالراوعا:ريبدتهفيالسيوطيلقلهسيماقال@ؤ
."ب@.المحرومغيربرالماحرب@

7التعلبونتغلبق"ضدمة م.-2/

أماالمتصل،بالاسنادروياهساموالصحيحينأحا@يثمنبصخهوالمحكوم
الكتدلبكونواشاسأةاسنهاثأذكراها)نساةالصحيحنمطسفليستالسحلقات

مملفا؟وأرببنوواحلامئةوئلاثالفاابخلىيكدوبلعتالإسحم،لمعانيجاصا

السحلقاتمسلموعدومقاطع،ميقوفاتوالبقيةفوعأ،صوخمسونوتمعةفةمنها

لالجمعبكتابهوسملأئهلها؟)خراجهعليهيحابفلامملقأ،عتراتني@لغتقيلة
انظر.بالصحة.ابخريعليهيحكملمملاليىحديطفكلالمسلهالصحيح
2الفظر،توجهوا9،1و8الارب.سي 33 /1.

و".63بإلا
2

بتحقيؤ.اك@ث@86



الانقطير@الناكمحلل
-

شيوخهإمارجاله:بينيغايربلالإسناد،يكررفلاذلكومعالأخرى.الجملة

إلالهيكنولمالحديثمخرجضاقفاف@ذلك،ونحوشيوخه،شيوخاو

والحالةفإئهتكريرها-إلىواخجأحكام-علىاشتملأوواحد،إسناد
فيالأسبابأحدوهذاالإسناد،يختصرأو:المتن،يختصرأن:إماهذه

آخر.موضعفيوصلهالذيالحديثتعليقه

إماصورتين:علىفهومعلقأ-إلافيهيوجدلاماوهوالئاني:-وأما

التمريض.بصيغةو)ماالجزمبصيغة

منأبرزفيماالنظروبقيعنساعلقهمنإلىصحيحفهوالأول:فأما

لهبحصللملكونهإماله:تعليقهفيوالسبببثرطه.يلتحقفبعضهرجاله،

ماخرجقدكانأوالإجازةءأوالمذاكرةطريقعلىأخذه@)نمامسموعأ-

لمعنىأوالسياتمستوفىالمعلقهذاإيرادعنبذلكفاستغنىمقامه،يقوم

يكونوبعضهحشه،أوغيرهصححهو)نشرطهعنيتقاعدوبعضهذلك.غير

خاصة.الانقطاعجهةمنضعيفأ

موضعفييورثهلممماالتمريض-بصيغةالمعلقوهوالثاني:وأما
بهذهأ@ردهاتديسيرة،مواضعإلابئرطهيلتحقمافيهيوجدفلااخرء

نعم!عهنعالىاللهرضيشيخناعليهنبهكمابالمعنىذكرهالكونهالصيغة
لوجودأولرجاله،يخرجلملكونهإماشرطهعنتقاعددانصحيح،هومافيه

قسمين:علىوهرضعيفصهوماومنهاحسن،موماومنهعنده-يخه-علة
وجتالضعيف،مرتبةعنيرتقيلاماوثانيهما:بأمر@خر،ينجبرماةأحدهما

كتابفييورثهحيثبهويصرحضعفهيبينتهف@الثاتجعبهذهيكون

البخاريعزاهماأما"كثلدلا:العراقيقالفقدشيوخه:عنذكرهماأما
ذلك،ونحونلانا،@زادنلان،تالكقوله:الجزم،بصيغةشيوخهبعضبلى

عنوترصيه.36والايضح.دالتقييدننوكححهالعراقبئ،الحافظضيخهلنلكعىلا(

الجميع.اللهرحمسيخه،جاةفيبكروقتفيلالكشاألفألهدلالةتيخه
الحاظ.كلامانتهى(2)



يالفوائد@لجامعدى@لعلل

حكمحكمهللفوقهم،ومنسيوخهثيوخعنالتعليقحكمحكمهفليس
التدلي@،منوالسلامةاللقاءثوتبترطالاتصال،وحكمهالمعنعن،الإساد
"الاتصالحكمفلهالتدلي@منسالموالبخاريمعروت،شيوحهفيواللقاء

الجزمبصيغةالبخاريعندالمعلقاتأكئرأنةذكرناهمماتبينوفد
عه.علقمنإلىصحيحة

لمعلقاتيجعلوافلمحزم-ابنمنهم:العلماء-بعصفلكخالفوقد

و)نماالتمريض،بصيغةأوالجزملصيغةكانسواءغيرها،علىمزيةالصحيح

المنقطعات.منغيرهاحكملهاجعلوا

أحادياصحيحهفييوجدفدالبخاريبأنالعراقي:استشكلوقد
بوساطةاخرموضعفيويوردهافلان،قالقائلأ:سيوخه،بعضعنيرويها

النخذلكولينبينه
فيهقاللماصورعدةذاكرأهذاعنححرابنالحافظأجابوقد

صالبخارييوردهالديداحجر:ابنأعني:فقال-دا،فلانقال"البخاري:
مامنها:أنحاء،علىنلك

فيإمابعيميالنبخنلكعنبالسماعفيهيصرح
عدةفيأعاثهيكونأنإماالأول:فيوالسببخارجه،و)ماالصحيح،نفس

فيواحدةصورةعلىيعيدهلاحتىفيهفتصرفمخرجه-عليهوضاقأبواب-
@امارواته،بعضفيلقصورإماشرطهعلىيكونلاأنالثاني:وفيمكانين،
كالأول،فيهوالشبالثيخ،فلكعنبواسطةيوردهماومهاموقوفأ،لكونه
فييورثهلاماومنهاالثخ،ذلكعنمكثرأيكونلاهذاغالب@يلكنه
الانلييظهروالذيعليئ،أمرهأشكلممافهذامناخرمكافى

بهيأتيالذيأنالحفاظعندتقرروقد"قال:تم"،سياقه...فيلقصورأنه

ولوعنه،علقهمنإلىصحيحايكونالجزمبصيغةكلهاالتعاليقمنالبخاري

1والتدكرقهالتبصرةشرح@(1) 4 3 / الحديشاعلمأنلامحرفة"واصظر.شحبقي،1
-9 ستحقيقي.6

.91:@لإيصاحوا@النمل!ا@طر.(2)
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الانقطلعري@شاو:علل
=

الحفاظبعصروايةمنالمعلقالحديثوجدبنالك@شيوخه،منيكنلم

لاالإشكالأزالالصحةنرطعلقهمنإلىموصولا

صجحوا"البخاريحبحد@الكتابينوضعأنالمعلقاتعنوالجواب

لمالدارقطنيأنبدلالةبمسندة،ليستوالمعلقاتللمسند،هوإتمامسلم،
علىانتقدهفيمااخر-موضعفيتوصللمالتيالمعلقةللأحاديثيتعرض

الكتابموضوعمنولشتواستهادا،استثناسأفكرتلأئهاثالصحيحين
"حوالةد@شيوخه:عنالبخارييعلقهماالدمياطيسمىفائدة:

الو@سع:بمعناهالارسال-2و
سواءالسند،فيا@قطاعكلبهيرادالمتقد@ين-إطلاقفيالمرسل-

أكئرمدهبهووهذااخره،فيأووسطهفيأوالسندأولفيالانقطاعكان

بينتباينوقعوقدالمحذثبنمنوجماعةوالخطيبالفقهوأهلالأصوليين

المرسل.معنىفيوالمتأخرينالمتقدمين

التابعيرفعهماعلىإلايطلقلاالمرسلأنفي:الاصطلاحاستقرثم
الحدبث.مصطلحكتبفيمداولهوكماالنبي-ج@إلى

تدليىعر@فقدالخفي،والإرسالالتدليىبي@الصحعابنمزجوقد

أتهموهمأمنه،يسمعهلممالقجهعمنالراوييرويأنهو"بقوله:الإسناد

مظوسمعهلقيهأنهموهمأيلقمعولمعاصرهعمناونه،سمعه

10/6الاريالتح(1) .(5590)عق@7

1/2الأئراأصرلالنظر@ل@ترجه5انظر.(2) 36.

33ححر"ابن@كت@(3) 2 / 4و1 تجحقيقي21
1الحدنج@.علمأنلامعرلةانظرإلى( 2 ا/"مسلمعلىالنوويوالمرحشحقيقي،8

3 1/2والتكرظالضرةولشرح6،6الخلاعقاو"المقدمف1 0 تجحقجقي،5
3و:2/4،3لكتار"4،4-043لأصول!اهرودحرا 1 و@لتحسنحفيفي،9

1/1المعيشه 31 3 2وا/العلمية@1 4 ألميةوالانرحالخضير،ط.1
.27ةلسبوطياا

.21ةلكفايةا@انطر:ا(5)

1ةالحديشهعلمأنلامعرفة)6(إ 5 بتحقيقي.7



-

يللعائدالعلل@لجامعفي

بأتهيلقطولمعاصرهعمن9قوله:علىحجرابنالحافظاعترضوقد

التفصيل:فيهوالتحقيق"قال:إذالخفيالمرسلمنهوبلالتدلي@،منلي@
لقيه،عمنالموهمةبالصيغةفكر@ذاالإرسال،أوبالتدلي@ئكرمنأنوهو

لمعمنأوالخفي،المرسلفهويلقه،ولمأدركهعمنأوتدليص،@هو
لإرساولامطلقفهويدركه،

محان:أربحةعلىتدلالإرسالكلمةأنهذامنلنافتبين

يعاصره.لمعمنالراوييرويأنوهوالظاهر:الانقطعالأول:

منه-وسمعلقيه-عمنالراوييرويأنوهوالإسناد:تدلي@@لثاني:

يسمعه.مالم

يلقه.ولمعاصرهعمنالراوييرويأنوهوالخفي:المرسللث:ن

التابعي.فوقمنسقوطادابم:
به.التمثيليصحبمالهوأمثلالمحاني،هذهمنمعنىكلعنأتكلموسوت

الأولالمعنى

الظاهرالانقطح

الاتصالضدوالانقطاعانقطع،@فاعلاسملغة:@لمنقطع

لاالانقطاعولكن:المتقدمينعندكثيرأبالمرسلعهالتعبيرووحد

صحابيذكرغيرمنجم@التبيعنالتابعيروايةوصففيكثيرأيستعمل
سبقكمامرسلبأئهالغالبفيهذايوصفو)تماالحديث،

منأكثرأوالصحابيقبلواحدراوإسنادهمنسقطماو@صطلاحا:

السندمواضعمنكانموضعأيفيالواليعدمثرطراو،

6الكت(1) 2 3 / شحثمي3ثاو2
)قطع(.ماثة"الوسيطو@المعحم"العربلساد@انظر.(2)
ل@1(.عف@بجامحهلحياقرمدياستحداما@طر:(3)

)مقطع("المحلفين@لسانا@طر")ى
1رالتلكرظالصرةدئرحالطر:(5) 5 8 / 4الظر!زهةو@لتحقيقي،1 4



الانقطلعرالشاكملل

راوويخهظاهر@فيالمتصلالإسنادالمنقطعتسميةفييدخلهللكن

والذيالمنقطعأعني:حكميهما-أنالمعلومفمنمسمى؟غيراي:مبهم،
واحدجنسإلىراجعانأنهمافيهماالاصلكانو)نواحدأ،لي@بهم-فيه

هذايسمىأنيحسنفلاوعليه:واحدأ،ليىالمعنىنف@الضعيف،جن@هو

تبعهمنوبعضالحاكمكلامفيمنقطعأتسمينهوجدتوقدمنقطعا،

فقدلأثهالمحدئين،عندصعيفأتهالمنقطع:الحديثفيوالأصل

فالضبطه.ولاعدالتهتعرتلمالذيالساقطبحالوللجهالةةالاتصالشر@

رواتهمنسقطالذ@وهوالمقطع،بالحديثالحجةتقومولا"ةالوكاني

عدالتهحيثمنالمحذوفبحالللجهلوذلثالصحالي.دونممنواحد

الحديثإلقبولشرطهذاثبوتلأنةوضبطه

عنواقد،بنزيدروىماظاهرا:فيهالانقطاعكانماومثال@

قالقال:ز@ط،الداريتميمعنمرة،بنكثيرعنموسى،بنسليمان

لبلقلأ.تنوتلهكتبليلة،فيايةبمائةقرأ@امنالله-ط:رسول

4/1أحمدأخرجه: لماالليلوقيامالتهجد"فيالدنياآبيوابن0،3

)7452(،@والمثانيالاحاد@افيعاصمأبيوابنالرشدط.(392)

وفيالرسالة،ط.م@01(5)والعلميةط.(10553)الكبرى""فيوالنسائي
وفي(1252)الكبير!"فيوالطبراني)717(،له@،والليلةاليومعمل"
مسند"وفيالحديث،ط.(6313)والعلميةط.(4331)لأوسط!ا"

حمبدبنالهينمطريقمني@.21(لهالنام@نإ،

1/1المغيشاوددتح- 4 ا/الأدكاراترضحو"الخصير،@وا/672العلميةط.9

2-27الحديثا:علرمدسرفةاطر:(1) حزم،ابنط(55)).،(-والمل@ية@9

)نقطع(.المحذيخناوللسان
.66المحولا:دبرضاد(2)

الفر@ن.@كبةط.وهيأيديابناتيالطبمة@يأجلهلم(3)

(7362)الالتقرببالقدوه.ريدصدوقطةرمرلكأ



=
@لفع@ئد@@لعلل@لجامعفي

67/1@فى!تاريخ9فيعساكروابن)0543(،لدارمياوأخرجه: 9 9

حمزةبنيحىطريقمن

واقدبنزيدعنويحمى()الهيثم،كلاهما:
(2)

الإسناد.بهذا
لأ.وثيقإسنادهذا"عاصم:أبيابنقال

"فيالهيثميوقال
2/2الزوائد"مجمع الرواهالحديس:ذكربعد67

@يالطبراني
وأبومحينابنوئقهالشاميموسىبنسليمانوديهالكبيرلا"

يقدحلاوهذامناكير،عندهالبخاري:وقالحاتم،
.(64د"الصحيحةالسلسلة1فيالألبانيالثخالحديثوصحح

بنوكثيرموسىبنسليمانبينبالانقطعمعلولالحدي@هذاقلت:

السيرا9فيالذهبينقلهفيمامسهر-بنالأعلىعبدمسهر-أبوقالفقدمرة،
4 3 5 2الكامل!"فيعديالننقلهيخمامعينبنويحبى5،/ 5 2 قالوا:4،/

مرةبنكثيرموسىبنسليمانيدركالم

صححه.منلهاينتهلمالحدبقفيعلةفهذه

البخارئقالفقدعنصتقدمماعلىزيادةفيهمتكلمموسىبنوسليمان
6القاضي.بترتيب@علله"فيالترمذينقلهفيما 6 الحديط،:(275)6
وفالمناكر!،عامتهاأحادبثموسىبنسلبمانروىشيئأ،عنهأرويلاأنا

2/2لاالاعتدالميزان"فيالذهبينقلهفيماالثسالي 2 ليى"3الط5
با

معهوقرنموقوفا،وجهغيرمنالداريتميمعنالحديث

عبيد،بنلصالة

عنحمزفبنيحيىعنبسطام،بنيحيىعن(3452)الدارميفأخرحه:
عليهما.موقوفاوفضالةتميمعنالرحمن،عبدأبيالقاسمعنالحارث،بنبحيى

ومو:بسطمبريح@ىطريقمنروايتهولكئ(7536)دالتقريباومو:(1)
لاحقأ.ترحمتهومتأتيصعيص،

(21هل@دالتقريبهثقفا."ومو.(2)



اكنقطلعوي@سناو:@لل
=

البخاريذكرهإدةبسطامبنيحىلضعفضعيف؟الحديثهذاو)سناد

وانظر:.3لمحا/4الكبيرالأالضعفاءفيوالعقيلي9(،3لاالصغيراالضعفاءفيإ
8/4الميزا@هلسان" 2 ابنعنهقالالقاسمنف@فلكعلىعلاوةلمحث@.ا8)0

2التهذيط!"فيحجر 8 0 منإلاالصحابةمنأحدمنيسمعلمقيل:":8/

تصح.لامنقطعةهذهروايتهتكودفبهذاأما@تهأبي

اخر.وجهمنالحارثبنيحىعنوروي

ديالطبرانيأحرجه:إذ
مغل@،بنحبارةطريقمن(7748)الكبير@ا@@

بنيحىع@جحاثة،بنمحمدعنالعيزار،أبيبنعقبةبنيحىحدثناقال:

مرفوعا.بهأمامة،أبيعنالرحلن،عبدأليالقاسمعنالحارث،

كلاهماعقبةبرويحيىمغلسبنفجبارةتالف،إسنادوهذا

ضعيف
(1

موقوف.أنهامامةأبيحديثمنالصوابأنكما

أخبرناقال:نافع،بنالحكمحدثناقال:(3455)الدارمياخرج:فقد

قرأ@نقال:أمامة،أباسمعتقال:عبيد،بنحبيبعنعئمان،بنحريز

صحيح.و)سنالهالقانتبن.منكتآييمامائتي

ةشاهدوللحدبت

حبانوابنبتحقيقي،(1441)خزيمةوابن)8931(،داودأبوأخرجه:

سويةأباأنعمروأخبرناقال:وهب،ابنطريقمن(2572)
(2)

أنهحدثه،

قالقال:العاص،بنعمروبناللهعبدعنيخبرحجرةاب@سمع

تيةبمائةقامومن@لغافلين،مقئكتبلنمبعئر@ياتتاممن"ةالله-طرسول

@لمقنطرينمشنمب@بةبالفتمومن@لقانتين،منكتب

387الاعتلالأسيرارمغلىلنترحعةءةالطر:(1) / ترجمةفيوانطر1(،433)1

سيحى
4اليراد،للسادعقة. 6 4 /8(8502).

يد".حاداب@صحيحيرمطبوع(2)

بينمماخيروالأرقيةأوقيقيومائالفوالقنطار(الأحر،منقنطارأأعطيأي(3)

1الهايقا"والأرضالساء 1 3 /4.



-"
@الفمالدالعللفي@لجامع

صدوقإفهو:إسويةبنعيدأجلمنحىلاسناثه

2/1"الأشرافتحفة"وانظر: 4 1/6المسند!أطراتو"0(،2هيه1 5 1

3/1المهرقهإتحاتو")7131(، 2(2465).

عنموسى،بنسليمانعنواقد،بنزيدروىاخر:ومئال@

@لمسز9:@اللهرسولقالقال:عامر@ه،بنعقبةعنمزة،كثيرس
بالضد@ه.كالمجهربالقرتنوالمجهربالضدقة،كالمسزبالقر@ن

عليه:واختلفواقد،بنزيدرواهالحديثهذا

4/2وجاداتهفيأحمدلنال@هعبدفأخرجه: الكبير!فيإوالطبراني0،1
حميد،بنالهيثمطريقمنيا.21(لهلأ،الاميينمسند"وفي(925)/17

الإشاد.بهذاواقد،بنزيدعن

سميع.ب@عشىبنمحمدوخالفه

3/2لتسائيئافأخرجه: 2 1رولهلكبرى"،ا"وفي5 لعلميةاط.(37
بنزيدعنسميع،بنعيسىبنمحمدطريقمنالرسالةط.ول@731(

بنسليمانالإسنادمنفأسقطالسابقبالإسنادمزفبنكئيرعنواقد،

حميدبنالهئمأن
(2)

سميعلنعيسىبنمحمدمنأوئق

بنسليمانبينالانقطاعهي:علةفيهالحديثنف@أخرىناحيةومن

مرظبنكثيرموسىبنسليمانيدركلم9قالوا:فقدمرة،بنوكثيرموسى
4السير!9فيالذهبينقلهفيمامسهرأبوقالها 3 5 فيمامعينابنوتالها5،/
2الكاملافيإعديابننقله 5 2 /4.

(4*8)التقرسه"(1)

كلا(.62)الالنمربهالمدوقةومو(2)

منيحدساتهالديالأسنادوهنا.(6209)لالتقريب@وبدل@ايخطئصدوق"وهو.لثه
الوساطةسقطتفلناشيخصمنيسسعلمالأولالاسنادديزيدشيئلأنالمواتد،

اعلم.وا*الطريق،هذاترانى@كللالزادتركيرزيدين



احنقطلعرلالسناومحلل
=

حاتم:أبووقالمناكير"،عنده9البخاري:قالفيه،متكلموسليمان
@بالقويلي@"النسائي:وقالالاضطراب!،بعضحديثهفيالصد@،المحله

2/2@الاعندالميزان9انظر: 2 .(285)الحديثفيالكلامنقدموقد(35ال@5

@خر.طريقمنمزةبنكثيرعنالحديثرويوقد

إلاصحيح،إسنادوهوعنه.معدان،بنخالدعنسعد،بنبحيررواه
يخه.سعدبنبحيرعلىاختلفأته

لكبير"ا9فينيلطبراوا)9192(،لترمذيواا(،)كث@ودأبو@اخرجه:فأ
1والبيهقي1(،165)له"الثامييندمسندوفي(92لا/17 3 وفي3/

02)له"،الإيمانشب" تيميةوابنالرشد،ط.(2372)والحلمبةط.(61

5الفتاوى@81/مجموع9في بنإسماعيلطريقمنعئر(الثاك)الحديث4

عياش

4/1احمد 5 1و1 العبا@الاأفعالخلق"فيوالبخاري5،8

5/8والنسائي)444(، (2353)والعلميةط.(2342)لهالكبرى@،"وفي0

الكبير!"فيوالطبراني3(،7لاحبانوابن1(،737)يعلىوأبوالرسالة،ط.
وفيالعلميةط.(3235)والحديتط.(3247)"لأوسطا9وفي(923)/17

1لالهالثاميينإ،مسند" "فيوالبيهقي)1991(،و(16
"الايمانسعب

الطبراليالحافطفيهروىففدالنامييناسدأما"ةيينااتسدضدصةيرجا.
ففدرالحتخبئ،الرواةكلبنرعبولمالابيى،والمحتفبنالرواةبحصأحاثيت

يشوعبلمقلنا-كساولكنه-رأتاعهم،التالجنسمنهمالأحاثيثروواالذينذكر

شل:الاميرد،عنهمروىالنينالصحابةمسالدالكريمالقارئراجعما@لنا

سالخئني،ثعلبةوأليجل،بنومحاذسفيال@أبيسومعاويةشحبفبنالسغيرة

الطبرانيالحافظيرولمالذينالتمينصالتامينمنكثيرأفسيرىالكبير"السعحم"
وأباالأ@زاعي،النال.شيلعلىننكرأنونريدسييى!اثالمسندفيأحاثينهم

@النينالثميينمنيخمنى،سللمماعيلمعلالطلنوخالدالخولاني،@رش@
سدهر"الامييندمسندد@ننحدينهم.وكرةشهرتهمأحاديئمعالحافظيرو

7الئاينأدهد@حققمقدمةالاينالبمض /1-@

شمي.الحديتامد@ناداليينعنررى@ذاصدوقوهر:



@لفعائد@@لعلل@لجامعفي*=

"فيتيميةوابنالرشد،ط.(2373)والحلمية.@(1126)
الفتاوى@مجموع

18/5 صالح.بنمعاويةطريقمنعر(الثالتلالحدبت4
بنخالدعنسعدبنبحيرعنومعاويقه)إسماعيل،كلاهما:

به.عامر،بنعقبةعنمرة،بنكثيرعنمعدان@

1/5الحاكمعندأيرببنيحىوخالفهحا 54-5 البيهقيطريقهومن5،5
بنبحيرعنفرواهالرشدط.(1947)والعلميةط.(2131)"الإيمانلأضبفي

عامر.بنعقةمنبدلأجبلبنمعاذةقالأئهإلانفسهبالإسنادسعد
يخرجامه.ولمالبخاري،يثر@علىصحبححديثهذا9الحاكم:قال

بنإسماعيل@رواهجبل،معاذسعنوحدتهكذاالبيهقي:إوقال

رواهوكذلث:قالعامر،بنعقبةعنوقال.سحد،بنبحيرعنعياش،
عامر".بنعقبةعنمرة،بنكيرعنموسى،بنسليمان

وقال"،الحفظلأسيئحنبل:بناحمدعهقالالغافقيايوببنويحيى
لسوءبه.يحتجلاوأئهحاله،علمتقدمنهو@الفاسي.القظانابن

قالو@،بالقويلي@"الشائي:وقالجمما،يحتجدالاحاتم:أبووقال"،حفظه

@ا.اضطرابحديث@بعضفي"ةالدارقطني

4/3لالاعتدالاميزان"الظر: 6 إسماعيلروايةهذافعلى.(9462)2
أيوب.بنيحىروايةمنواثبتأصحومحاوية

6/16لماالأسرافتحفة"ةوانظر 4/3المسند"أطرافو")9499(،2 6 5

12المهرظإتحافو"1(،06لا 2 3 / 1(01 3 13/5"الجامعالمسندودا2(،9 5

(9885).

قالقال:ثوبان،عنالجعد،أبيبنسالمروى@خر:مثال@

بستفيموالمفدلكم،ما@سنقاموالقربئ@@ا@ستقيمواعص:اللهرسول
تفعلوالمفانخضر@صم،فأبيدواعلى@مناقكمشوفكمفاحملوالكم،

(1)

الأضراف@ا@تحمةرانطر.مميد@بنبل@:المحتبى!@ليئي4ا@ما@ع@د@لآا@



اكنقطلعر@سناومحلل
-

أيديكماكذمنوكلوا@نقياء،صر@مينفكونوا
2أحمدتأخرجه 77 وكيع.عن(8ياالة!"فيالخلألطريقهومن5،/

)391(،الصغير"9فيوالطبرانيمأ،.)"النة9فيالخلآلوأخرجه:

1/1"أصبهاناخبار9فينعيموأبو /12بغداد!تاريخ"فيوالخطيب6،0

4 61-4 433الغربط.وفي71 / شعبة.طريقمن1

@يلخطيباوأخرجه:
3/3د"بغداريختا" 66-3 6 لغربا0@وفي7

5 83 / قرمبنسليمانطريقمن4

1العقلاء":دروضهفيحباناب@وأخرجه: فيعديوابن4،4
5/3@الكامل" شريكطريقمن5

1المجروحينا"فيحبانابنوأخرجه: 5 7 / بنمقاتلطريقمن1

سليمان
(4)

1لماالمجروحين@@فيحبانابنواخرحه 5 7 / إبراهيمطريقمن1

الصائغ
بنسعيدطريقمن(622)الصحابقامسند"فيالرويانيوأخرجه:

يرجرووقمسر
(7)

نين(.و)مقر

الإسحم،علىرنبترااللينعلىثامواماعليها،وانتماالطاعةليلهممواثىأي
حملونوالأئمةعلىالخروحفيياولر@هرأيهميرىومنالحوارحالحطاليقال

علىالإقاتماهاالاستقامة@إن@االيرة،فيالحدلعلىلكمااممامواما"قوله.

3-1/136للحطابيالحديشهعريبو")قولأ،ماثةالعر@لسانالإسلام. 62.

.(2600)@التقرببهالحمظالم@ءوهر

القصاطوليمنذحعظهتغيركتيرآ،يحطئصدوق"النخحي.اللهعدابنوهو

.(2787)لتقريباا"

لعلألملا(.لالتقرببهباتجسيمأ@رميوهجررهكذبوه"

.@261@اتقريب@صدوق،ال@روري.ميمودالنومو

.(2393)تقرباا"نققه5ومو:

منحدت@ناأوهامولهضحف،قتاثقعنححينهفيلكىشفضحارم.ابنوهو

.(911)لتتريسادا"حفطه



=
يللفعائد@لعللفيالجامع

بنعليطريقمن(624)الصحابقهلامسندفيالرويانيوأخرجه:

2/2"الكامل"فيعديابنوأخرجه: 8 الجحاتأبيطريقمن6

هيم،ا@)برتل،ومقايك،وشروسليمان،وشعبة،)وكيع،جميحهم:
لهذاسالم،عنعمئى،ي@اعنالجحا@(وأبووعلي،وجرير،وسعيد،

لإسناا

عباد.بنعبادطريقمن(1301)معجمهفيالأعرابيابن

أبيطريقمن3/6"بأصبهانالمحدئينطقات9فيالثيخأبووأخرجه:
داود

رومنصوالأعمث@عنشعبة،عنوالطيالسي()عبا@

به.ئوبان،عنالجعد،أبيبنسالمعنكلاهما)مقرونين(،

يقرل:الطيالسي،جعفرحدئنا@@ة(1302)معجمهفيالأعرابيابنقال
الطيالسي،داودأبوإلاشعبةعنالحديثهذاعتاد@يبنعتادوافقما

منصوريقولون:لاسالم،عنلأعمث@،ايقولون:كلهموالناس

كهيلبنسلمةالأعمشوتابع
(3)

4"الكامل9فيعديابنعند 5 8 /،6

الجعدأبيبنسالموابن
(4)

الطبعتين.كلتا(7815)الأوسطلأ"فيالطبرانيعند
به.الجعد،ابيبنسالمعنسالهأوابن)سلمة،كلاهما:

الندفيالأولالمتاجلىف@ضعيفانالمنابعيئإلىالإشاثينأنإلا

وهوخالد،بنمحمدالثانيالسندالىدبالوضع،رميمهرانبنعيسى
بحضهم.كذب@وقدضعيف،

.(4800)يبهلتقرانققا!ومو@(1)
.(1805)التقريب@أخطا"إربماصدو@@عر@.أليثاودسوهو(2)
.(2508)دالتقربباثققه"ومر:)كه
نقلهفيساسينبنيحيىعنهقالالجعد-ابيسمالمبنالح@ومولم-طالنلا(

1ولرالتحديلاالالجرحيرحاتمليالن( اسطءالتاريخشاميىدرابنمه،3)7
نامين.ابنوكدصالح!".(212)النقشا



اكنقط@@السنا،:مللا
-

محبنبنيحىفالانقطاعأ،إسنادهفيأنإلاثفات،رجالهحدبثهذا

منسالميسمعلألم:(82)"العللمنالمنتخب1فيكماالخلآلنقلهفيما

اللي@لمأ:2@الئنق@9فيا@خلآلإليهأشدهفيماحنبلبنأحمدوقالئوبانأ،

العلائينقلهفيماآحمدوقالثوبالنه،يلقلمالجعدأبيلنسالمبصحيح:
طلحقهأبيبنمعدانببنهمائوبان@يلقدالم:(2اي@@االتحصيلجامعفيإ

(1)

حاتمأبوقالوكذا
لمالجعدابيسسالم"لع@2(:لابنه"المراسيل"فيحاتمأبووقال

.@معدانبينهما:يدخلكيئأ،ثوبانمنيسمع

امأ:لاالثنقأ"فيالخلالإليهأسندهفيمامعينبنيحيىوقال

عوانة،أبيإلىمطبعأبيبنسلامجاءقال:خداس،بنخالد@سمعت

أبوإليهفأحرجةقالالكوفة،منبهاجئتادداليالاعهذههاتفقال:
حديثقال:فيها؟كانماخالدأفسألتالتنور،فيفألقاهاكتبهعوانة

:@اللهرسولقالةقالثوبان،عنالجعد،أبيبنسالمعنالأعمش،
وأشباضه.@لقريث@@ستقبموا9

أباسمعتحل:قال"مأ.)عقب"اللة"فيالخلالوقال

لووو@طع@سمع9عيه@:النبىقالهذا.خلافالأحاديثقال:اك@عبد

@لعبدمجدع

عليهوأئغويركعسركفيو@لطاعة@لسمع9وفال:
(4)

يروىفالذي

وجهمه.ماأدريومانوبانحديثخلاتالأحاديثمنعطالنيعن

لاهذا،ثوبانحديث":(1643)"الضعيفة"فيالألبانيالئيئوقال

ذاف@منقطع،فهوثوبان،منيسمعلمالجعدابيوابنإسناده،تجلمنيصح

(952)انحصلاتحص"الظر.(2).(6787)@التفريب@دنفت@ةومر(1)

1مسلمأخرجه:(3) 4 / مجمعكأ@بأف@ؤابلفظ:.ثؤأبيحليتمن(3للا)ك@*(6
الأطر@شه.

دوشطكفيه:صرادهربرةأليحدبتمن(35)(8361)1ك@4@سلمأخرجه:)ى

مشامكلرو



-
يالفعائد@لعللفي@لجامع

صحتمه.يوهملأنهةتأويلهتكلفإلىحاجةفلاالحديط،ضعفثبت

"فيالهبنميأوردهشاهدوللحديث
5/2الزوائد"مجمع 2 حديثمن8

مالقريثرلايستقيموايقول:@سي@اللهرسولسمعتقال:بثير،بنالنحمان

فاببدواعو@ققكم،علىسيوفكمفضعوالكم،يستفيموالمفدلكم،@ستقاموا
."خضر@كمم

.@أعرفهلممنوفيهالطبراني،رواه"ةالهيثميوقال

637القدير!الميضفيالماويانإلا يعني:المصئف-رمز"قال:1،/
قالالصفاربيانبنشعيبففيهوالالاعتضاثصولعلهلحسنه

المناكيرإيرويني:الجوزجا
قال:أنهمهأعنه@2)الة!"فيالخلآلروىإذاخر:شاهدوهناك

عنالحماني،عنهيحدثعابىبنعليعنبنأحمديعني:سألته-"

قالقالت:مانئ،امعنهانئ،أممولىصالحأبيعنزارة،دألي

بصحيح،لي@فقال:"لقريث@@ستقيمواثوبان(:احدبط)مئلجمبهده:اللهرسول

بسرقةاتهموهوالحمانيعاب@،بنعليلضعفضحيف.حديث
أيضا.ويرسلباذام-صالح-أبيولضحفالحديث،

للأحاديثمخالفالأحاثيثهذهمتنفإنالطرقهذهضعفعلىزيادة
علىالخروجوعدموالطاعة،السمعإلىتدعوالتيتقدم،كماالصحبحة

وضياعها.الأمةنفزقإلىيدعومماةالأثمة

هريرة.أبيحديتمنرويصحيححديثوهنالى
4/2ريلبخاوا2/13،0حمدأجه:خرأ 4 8/1ومسلم)4063(،2 8 6

8(،1لاالفتنا"فيالدانيعمرووأبو)3906(،يعلىوألو7(،يا(2917)

6/4النبوظلائل@فيوالببهقي 6 أبيعنالتيع،ابيعنشعبة،طريقمن4
1دالصحماعافيالعقيليوقال(1) 83 يغلبأنوكادبالناكير،النقاتصديعت:2/

"الرهمحدلةعلى



-الانقطلعل@صناو:محلل

يهلك"ك@:اللهرسولقالقال:هريرة،أبيعنجرير،بنعمروبن@رعة

يمتزلوهمأ.@لناسلنلو"قال:تأمرنا؟فماقالوا:دريث@!منهذا@لحئ@لناس
2/3حنبلبنأحمدبناللهعدقال 0 فيأبيوقال@الحديث:عقب1

عنالأحاثيثخلاففإئهالحدي@هذاعلىاضربفيه:ماتالذيمرضه

"و@صبرواإو@طيعوا@سمعوا"قوله:يعنيبم@جالنبيئ

7هيهعقب14/13@الباريفتحفيا@افظو@ال بعضالمراد1:@0

بسبالناسئهلكونأتهموالمرادكلهم،لامنهمالأحداث-وهمقرل@-

بتواليالخبطويكثرالناس،أحوال@تفسدلأجله،والقتالالملكطلبهم
"@حتزلوهمالناسأنالوقوله:آماأخبر-س@،كماالأمروقعوقدالفتن،

لاأنباعتزالهموالمرادبهم،أولىلكانه:وتقدي@الجوابمحذوت

الفتنبدينمنويفروامعهميقاتلواولايداخلوهم

3/5المهرظإتحافداانظر: 1/6المسند@اأطرافو")6152(،4 5 6

.(1كلأ3)"الضعيفةولأالسلسلة)2231(،

الثانيالمعنى
التدليس

التدليىلأنالحديث.عللعلمفيالمهمةالرئيسةالأسبابأحدهو

الأسانيداختلاففيأثرالساقطلهذافيكونأحيانأ،راوسقوطعنيكف

أجله،منالحديثفيضعفيتابع،ولمضعيفاالراوييكونأووالمتون،

الندلبع.فيالقولتفصبلمنلنابذولا

صغيرهفيهيارعهوالحماعةالةأملإمامحلأحمدسالبحللامامامناتجهادمذا(1)

الصحيحالحديتشر@منولي@الحديت،صححاللدييىاوسلمالبحاريمنلالتقدميى
الاجها@يفالأمورمنوالضعبصالتصحيحلأدتصحيحه،علىالحميعيتمقأن

المتقدمي@أقواللينالنرحيحفيموقفلايكونومناونجر@الصوا@يخهيقعلاحتهادوا

بثاأمارقراننهم،مرححاتهمجن@منومرححاتلقراننلرححثحكمنناختلموا@ؤا

والضطالحفطأملوممالصعةأملفهمالتة،مخالمتهميسحنافلاشيءعلىاتفقوا

أعلم.واللهالروافوعاصرواالطرقوواكبراالروايةعابواوقدلاتقان،وا



=

ئد@للفطالعللفي@لجامع

الظلاماختلاطوفوبالتحريك-الدل@-منمأخوذلنة:فالتدليى
علىأظلموكأنه"حجر:ابنقالالبصرعنالأشياءقغطيةسببهوالذي

دل@يقال:البيع،فيالتدلي@ومهفيطالصوابوجهلتغطيةالناظر.
الأمر،عليهأظلمكأتهمتاعه؟فيالذيالعيبعهسترأي.دلان،ىلىفلان

الدل@.منفكرنامماوأصله
خلاتإيهامفيهالرواةلبعضعيعالدلي@فانالاصطلاح:في@ما

أنلا:عدةإلىيتنوععندمموهوالواقع،
د:لأسنا@يست@لأول:@

محتملةبصيغةمنهبسمعهلممالفيهعمنالزاوييرويأنوئو

مثل:الإخبارأوبالسماعيصرحلاأنالمحتملة:بالصيغةوالمراد
يحتملبلفظيجيءو)نمالنا(،وقالوسمعت،وانبأنا،وأخبرنا،)حذئنا،

لملذاوذكر(،صروى،وحذث،وقال،وعن،)إن،مئل:وعدمه،لاتصالا
بالسمعيصزحلنمماالمدفىحديثالمحئفونيقبل

عكرمة،عنمنصور،بنعبادروىما@لضعفاء:فيهومما@ف@@
يجلو@لبصرثهف@بالاثمد،اكتحلواقال:ا@النبيأنعباس:ابنعن

ليلبماكلبهايكتحلمكحلةلهكانت@النبيأنوزعم@لشعر".ويخبت
هذه.فيوثلاثةهذهفيئلاثة

وفي(1757)الترمذيطريقهومن)1*2(،الطيالسيأخرجه:

ا@شبمائل،إ
والبيهقي3(،70)733له:الكببر"،العلل"وفيبنحقيفي(4لا

ل@لأ.مالةالمجطلأالقاموسو"العربالساد(1)
4لالنكضا(2) / 3و216 8 نحقبفي.5
1الحلبشه.علمأللاالمحردةانطر.)@ه 5 معالمطبوعالقريهو"بتحفبفي،7

1/2@التدرجا .074الخلاصتهر"2،3

1الحلبشاعلمانلالهمعرفةا@طر.لا( 5 7 ك@06.والفواعم،ودالحواصمشحقبقي،0



الانقطلعر@سناو:محلل
=

(23837)شيبةأبيوابن1/37،5الطبقال@ه"فيسعدابنوأخرجه:

2ولا 6 .(3499)ماجهابنطريقهومن2(،0

(4802)والترمذي)375(،حميدبنوعبد1/43،5أحمدوأخرجه:

فيحبانوابن)4962(،يعلىوأبوبتحقيقي،مه.)له"،المئممائل1وفي
2/1@المجروحين" )125(،و(520)ايالثبيأخلاق"فيالثخوأبو5،7

4/4والحاكم1(،1يعثهدالكبير"فيوالطبراني ئعب"فيوالبيهقي0،8

من(0332)لبغويواالرشد،ط.(06ول@0لعلميةاط.لهلأ(2للأ@لايمانا

الإسناد.بهذامنصور،بنعبادعنطرق

73الكبير":العلل1فيالترمذيقال هذاعنمحمدأدسألت:(307)4

فيوقالعدو@،منصوربنوعبادمحفو@.حديطهوفقال:الحدب،
نعرفهلاحنحديثعاسابنحديث":(1757)عفالكبير"الجامع9

منصور".بنعبادحديثمنإلااللفظهذاعلى

4/4الحاكموفال يخرجا@ولمالإسنا"صحيححدبثهذا":08

هوولا9فقال:التلخيص،فيتعقبهالذبيأنإلابحجقهفيهيكلم@بم

منصور،بنعبادلأجلةضعيفإسناثهأنالحديثهذافيوالصواب

عأ،بئيلي@"الد@ري:برواية(3601)تاريخما9فيمعينبنيحيىعنهقال

نقلهفيماالبخاريوقال1(،4لاوالمتروكونعأالضعفاء"فيالتسائيوضعفه

377الاعتدالأدميزانفيالذهبيعنه / عنعباددل@الربما:(1414)2

6/0لابنه"والتعديلالجرح"فيحاتمأبووقالعكرت، كان":(438)31

أبيابنعنالأحاديثهذهأخذأتهونرىحديثم@يكتبالحديث،ضعيف

هم@/4الأشراشهتحمةوفيإصرو@،عوادبنارط.الكير!الحاح@فيكنا(1)

"ضاكر:أحمدالعلاسةع@.الكبير"الحامع@فيألهإلا0(6ا)ك@
غريبه.حس@

2لعاحديثعقبالترمذيكلامجا.وكدلك غريب@.حنحديثدمناقال.@@@0

وانظركححقهميهيتكلملمدكلبادالحاكمقرلعلىتعليقامقالتهالذهيقالدانا(2)

1للاك@9123الحاكمامتوكعلىالذمبيالحافطاكاصتصلمخصر 07).



-

@الف@لئد@لعللفي@لجامع

فيالعقيليونقل"،عباسابنعنعكرمقيعنحصين،بن@اودعنيحيى،
1الكبير"الضعفاء" 3 6 5"المجروحين"فيحانوابن3،/ 7 / عنبسنديا21

قلتيقول:القطان،سعيدبنيحيى@اسمعتقال:أتهالمدينيبنعلي

منعنالناجي:@صوربنلعباد
(1)

@لملائكقه،منبملامررتالماسمعت:

بن@اودعنيحيى،أبيابنحدثنيةالفقالثلاثأإ؟يكتحلكان@رالنبي9و

/2المجروحينا9فيحبانابنوقال"،عباسابنعنعكرمضعنالحصين،

1 بنداودعنيحيى،أبيبنإبراهيممنسمعهعكرمةعنروىما@اكل:57

ع@النبيئانعباس:ابنعنعكرمة،عنمنها:عكرمفع@فدلاالحصين،
."بها...يكتحلمكحلةلهكان

أبيبنإبراهيمعنبالسماعبهاصرحالتيعبادروايةذلكمعذلنافاف@
الحديتيبقىبم@عباس،ابنعنعكرمة،عنالحصين،بن@اودعنيحيى،

بنعليعنهقالالحديث،متروكهوإذيحيى،أبيبنإبراهبملأجلضعيفأة

73"والتعديلالجرح@افيحاتمابيابنعنهنقلهفيماالمدين@ / ما":(039)2

ونفسينيحيى،أبيبنإبراهيمإلابالكذب،سحيدبنيحيىينصأحدارأيت
بثمقعلي@يحيىأبيبنإبراهيم"قال:اتهمعينبنيحيىعنوسقل"،اخرين

2/3"العللفيالجامع9كما@يحنسل-بنأحمدعنهوقالكذالمجه، 6

قدرياأ،وكانحديثه،الاستركيحيى:أبيبنمحمدبنلاإبراهيمت(29لا
حبانابنونقلالقدر@،يرىكان"له(:الصغير"الضعفاء"فيالسخاريوقال

1/1المجروحين!9في 0 ئتركلم"ةقالأنهالقطانسعيدبنيحيىعن5
الجرح1فيحاتمأبيابنوقالللكذبأ،تركإنماللقدريحيىأبيب@إبرا@

2/7"والتحدي@ كذابيحيى:أبيبنإبراهيميقول:ابي)سمعت:(390)4
بنإبراهيمعنزرعةأبوشئل"وقال:حديثم@،المباركابنتركالحديث،متروك

:(5)والمتروكودناالضعفاء@افيالتسائيوقالعه،لئيلي@فقال.يحيى،أبي

.(1يا"والمتروكونالضعفاء"فيالدارقطنيوذكرهالا،الحديثاللمتروك

العقيلي.صعفاءلينرد@شاالصعلىف(1)



احنقطاعي@سناوةمحللإ
-

فيالذهبينقلشيئأ.عكرمةعىالحصينبنثاودروايةفيأنكما
عنرواهال@اقال:أئهالمدين@بنعليعن(2600)2/5الاعتدالأميزان@

إليأحبالمسيببنوسعيدالثعبيمرسل9أيضا:وقالفمنكر@،عكرمة
عنأحاديثه"قال:@اودأبيوعن"،عباسابنعنعكرمضعن@او@من:

مستقيمتاشيوخهعنوأحادثهمناكير،عكرمة

الحديث.لضعفالموجبةبالعللمسلسلفالإسناد

عباس:ابنعنآخروجهمنصردالحديثهذاأنإلا

06)لرزاقاعبدأخرجه:إذ 16)و(20 وابن"(520)لحميديوا0(،2

وأحمد6(،2402)و)ك@832(شيبةأبيوابن1/37،6"الطبقات"فيسعد

1/2 3 2و1 4 2و7 7 3و4 2 3وه8 3و5 10)وداوأبو@6،3 جهمابنوا4(،6

8/4والشائيبنحقبقي،(67)"لأالنممائلفيوالنرمذي)7943(، وأبو9،1

الكبير!9فيوالطبراني)3245(،حبانوابن)7272(،و(0124)يعلى

1)@هو(12486)و(12485) (12491)و(12490)و(12489)و(24

4/1والحاكم)39421(،و(12492)و الشهاب!مسند"فيوالقضاعي8،5

-01/971@المختارة"فيالمقدسيوالضياء1(،477)والبغوي1(،532)

طرقمن(072)و(062)و(402)و(032)و(022)و(002)و(199)102

قال:عاس،ابنعنجبير،بنسعيدعنخثيم،بنعئمانساللهعبدعن

وبجلو@لشعرينبتعند@لنوم؟الاثمدكلحلكمخيز"ع@ت:اللهرسولقال

موتاكم!.نجهاوكفنوا@لبسوها@لي@اض،ثيابكموخبر@لبصر،

الذهبينقلإذخثيبم.بنعثمانبناللهعبدأجلمنحس@.إسنادوهذا

2/4"الاعتدالدميزانفي 5 أحاديئه"ةقالأنهمعينبنيحيىعن(4442)9

/8الشائيوقالحجقا،@اثقةقال:أنهأيضأعنهنقلولكنبالقولمجا،ليست

1 4 أنإلالثهاد@لينخشمبنصثمانبنال@هعبدةالحديثعقب9

ه/والتعديل!المجرحفيالشانيالرحلنعدأبيالإماممنهجكتاب@لىرجعتشما@@

2 3 1 ب@=الله@جدةفقالالترحمةمحدعلي3قاالدكنورالمؤلفحرروتد(17)2



=
@يد@لف@@@لعلل@لجامعدي

لاالجرحفيحاتمأبووقالثققه،وقال:(931)ثقاتهفيأوردهالعجلي
5/1لالنه@والنعدي@ 3 ابنوذكرهالحديث،،صالحبأسبهداما:(510)5

5/3ثقاتهفيحبان التقريبه1فيحجرابنعنهوقال"،يخطئ"فيه:وقال4
@ا.وقد@":(3466)

4/5"الأشرافتحفة"وانظر: 7/5المهرة!و)تحات"6(،137)87 9 9

.(7يلا"لغليلاإروا.و"2(،037)3/212لمسند!اأطراف9و)7558(،

أبوروىمار@و:من@لضعفاء@ثرعنالئقةفيهدل@ومما@
ليركبها،بدابهأتيعلياشهدتقال:ربيعة،بنعليعنالسببعي،إسحاق

ظهرها،علىاستوىفلماالله.بسمقال:الزكاب،فيرجلهوضعفلما
لهوما@ثاخذالناسخرئدىاستحنر@قال:ثملثه.الحمدقال:

قال:ثتم4،.1،31الزخر@:1@@لنقلبحنرئالمك@أ@مقرنين

ليفاغفرنفسي،ظلمتإنيسبحانكثلاثا.أكبر،اللهئلاثأ.دثه،الحمد
ضحكتشيءأفيمنله:فقلتضحك.ثئمأنت،إلاالذنوبيغفرلافإثه

ثتمصنعت،كماصنع@اللهرسولرأيتقال:المؤمين؟أميريا
ربكإنقال:االله؟رسولياضحكتشيءأفيمنفقلت:ضحك،
فيرئا.الذنوبينفرلاإنهفغهى،لي@ففزربقال:@ذاعبدهمنليعجب

(3446)لترمذيوا)2062(،وددابووأ)231(،لسيلطياا0أخرجه

ط.لمه(..)الكبرى""فيوالثسائيبتحقيقي،(233)له"،الشمائل9وفي

)الكبير!فيوالطبراني6(،2)ماحبانوابنالرسالة،لمأ@.748)والعلمية
@يوالبيهقي)487(،

(1343)والبغويول(،2)ولما()اوالصفالتمالأسماءا"

الأحوص.أبيطريقمن(30للالهالانوارإ،"وفي

لالقويأيضاشوقالثقة.الاتي:قالالكي،القرقيعتانألرختيمسعتمان
الرحسعبدولاحنيمابنحديثيركلمالقطانسجدلنريحبىفي
الحديقا.لئنأيصأ.وقالالحديت؟سكرخثيمابرقال:المدينيلنعليأنإلا

المزلص.اثو@والظر:



احنمط@للناو:محلل
-

1/1أحمدطريقهومنم@91(،.)جامعهفيمعمروأخرجه: 1،5

5/5والب@يهقي)287(،الدعاء"@فيوالطبرانيلثم@،حميدبنوعبد 2،2

(1121)لهر!،لأنواا@وفي(1342)لبغويوا

1/1أحمدوأخرجه: الدعاعه"فيوالطبراني)98(،حميدبنوعد2،8

إسرائيل.طريقمن(783)

9أحمدوأخرجه: 7 / القاضي.سريكطريقمن1
الدعاء""فيوالطبراني)997(،"العلل"فيحاتمأبيابنوأخرجه:

فيلآبريوا3(؟04)عقب63-4/62"العلل"فيوالدارقطني)187(،
2:"الثريعة" 8 الثوري.سفيادطريىمن1

)205(،لليلة،واليوماعمل"فيلثسائيوا)377(،البزاروأخرجه:

لريعنه:ا"فيلاجر@وا)587(،الدعاطفيإوالطبراني)685(،يعلىوأبو
2 2/9والحاكم)794(،والليلقهاليومعمل"فيالسنيوابن8،1 طريقمن9

المعتمر.بنمنصورعنالحميد،عبدبنجرير

حبانوابن)5082(،لأسحاء"واالكنى"فيالدولابيةوأخرجه

نوفل.أبيصليمانبنعليطريقمن(2697)

الس@ر،الالألوار.وفيالس@ت@الشرح@يوال@غويوالهقي،حميدب@عدروايةفي(1)

إسحاقأليتصريحوديهكنا!رصيعة..،برعليأجرنيةقالإسحاق،أبيعن

بهيردلمسسرجامعفيالحديثلأنخطأ،وهذارليعفبنعليمنبالسع

يردلمبهمحمر،ع@الرزاق،عبدطريقمنأحمدعدوكدلكبال@عالتصريح

أحرناقال:أئهيمحاقأليعننقلأتهمعمرعنصحلووحتىبالسمع،التصريح

د@رمنبنكرهتمردمعمرألأنيصح،لالالساعالنصريحلنكرريحفسعلي

منرببحةبنعليصإسحاقأليعنرووهالنين@سحاقأبيعنالآخرينالرراة

ربيحفبنعليعنإسحاقأبيعنرووهالنيىمؤلاءرصبالسع،التصريحيخر

لمبانهعرحلمهإسحاقأباأنكماإسحاق.أبيبحديتأعلموموالثرريسميان
يسمع

فيأخطاءلسرأنذلكعلىزدسياتي،كساريحةبنعليمنالحديتهذا
@@سماعا؟بالسممعنصريحكلليسأنالحلممنابدانهوشإسحاق.أبيعنروايته

الموفقوالهنطانر@لك،ليادلناسقكسابالومملكفيبحضعلىيحكمونالنقاد@لى

طربق.لأقومالهاس



-

@الف@ائد@لعللفيالجامع

الرحمنعبدطريقمن(787)الدعاء"فياالطبرانيوأخرجه:
لرؤاا

/2الكامل!"فيعديوابن8(،7يلاالدعاء""فيالطبراني
1 الأجلحطريقمن37-138

62/2دمئق،تاريخ"فيعساكرابنوأخرجه: بنعمروطريقمن4

قيى

وسفيان،وشريك،ئيل،او)سرومعمر،لأحوص،ابو)أ

اعنوعمرو(لأجلح،والرحمن،اوعدوعلي،ومنصور،
إسحاقبي

به.السبيعي،

هذايسمعلموهوبالتدلي@مشهورإسحاقأبوثضحيفإسنادوهذا

ربيعة.بنعليمنالحديث

3الصغير@1/التاريخفيإالجخاريقال بنالرحمنعبدقال":26

شعبق@عنالقطان،يحيىرواهالذيربيعةبنعليحديثعندهوذكرمهدي،
قالعلي...رثفكنتقال:رليحة،بنعليعنإسحاقلاابيعن

بنيونىمنقال:سمعته؟مقنإسحاقلأبيقلتشعبة:قالالرحلن:عبد

أراهرجلمنقال:سمعته؟ممنةقلتخباب،بنيونىدأتيتقال:خباب
"رسيعةبنعليعن

رواهحديثعنأبيوسألت":(799)"العلل"فيحاتمأبيابنقال
عليئ،رثيفكتقال:ربيعة،بنعليعنإسحاق،ابيعنوغيره،الئوري

قالدالأجلح-يعه-(دواختلف.6ا4/6العلل!فيإالدارطحيقال(1)
أديعنجميعاليتعىالقاضي،يوسصرأدوالأحلح،عنسلامسمصعب
صالأحلح،عنتان،رواهمارالصوابوومساعلي.عنالحارت،عنبسحاق،

كهإ.إسحا@أبيأصحابقالوكذلكربيعة.سعليعنبسحا@،أي

1"فيالاليكر(2) 2 4الكا@التهي@والظر.لا(.2 33 / 5

مهصي.بنالرحلىعدعن(800)العلل!@فيحاتمألياسأخرجه:وشحوه(3)



اكنقطمعر@سنا،.محلل
-

1هذالاسخرالذيسبحانثلائأ،الحمد@ع"ركب:حينفقال
0 فقال0،0

منأعجبكنتقال:سعيدسيحيىعنالقطان@زيادأبوأبي:

فيحدثاكانربيعةلنعليئلأنعليئردفكنت"ربيعة:بنعليحديث
أبيعنسفيان،حدثناحنىعليئ-ردفبكونأنأنكرتومثلهعليئ،عهد

بنعليئمنإسحاقأبوسمعهلسفيان:قلترليعة.بنعليئعنإسحاق،

ربيعتا.بنعليعنرجلحدثنيفقال:عنهإسحاقاباسألتفقال:ربيعة؟.

فيالبخار@أخرجهفقدحاتم،أبوإليهأشارالذيسفيانطريقأما
1/3الصغيراالتاريح" 2 سفيان،صيحيى،حدثناقال:مسدد،حدثناقال:6

بهذا.ربيعة،بنعليعنإسحاق،أبيعن

4/6"العلل"فيالدارقطنيوفال يسمعلمإسحاقوأبو".(430)س1
مهدي،بنالرحمنعبدرواهمافلك:يينربيعفبنعليمنالحديسهذا

حدثنيفقال:رلجعة؟بنعليمنسمعتهإسحاق:لأبيقلتقال:شعبفعن
إذةالازديسقيقهوهناالمبهموالرجلعهرجل،عنخباب،بنيون@

ط(177)له@ا،لأوسطالاوفي(77لاالدعاطلافيالطراليأخرجه:

لهيعة،ابنع@مريم،أبيبنسعيدطريقمنالعلميةط.(175)والحديث

بنعليع@الازدي،شقيقعنخباب،بنيون@عنسعيد،بنربهعبدعن

به.@ه،طالبأبيبنعليعنربيحقح

كافىالكوفي،الأسيديهو:خباببنيون@ضعيف،إسنادوهذا

يرحاتمأبيابننقلرافضيا.
2والتعديل،الجرح" 93 / عن(1001)9

ميزان9فيالذهبيونقلعه،شيلاخباببنيون@"قال:أتهمعينبنيحيى

4الاعتدالأ 7 9 / كذابأإ،@اكادعه:قالأنهسعيدبنيحيىعن(9903)4
قال.أئهالبخاريوعن"،صعيفسوءالرجلقال:أنهمحينبنيحيىوعن

9/2"والتعديعالجرحدافيحاتمأبووقال"،الحديثالمنكر 93(1001):

"والمتروكونالصعفاء"فيالنسائيوفال"،بالقويليىالحديثمضطربإ

:(604)والمتروكوظالضعفاء@افيالدارقطنيوقالضعي@ه،":(61لا

شيعيةفيهسوء!رجل9قال:أثهالذهبيعنهونقلالمذهبه،ستئكوفيئ"



=
يالفعالد@لعللفي@لجامع

3/1المجروحينا"فيحبانابنوفال"،مفرطة 39-1 الروايةيحللا0:إ4
عنيرويهاالتيبالمناكيرينفردفلثمعئممذهبه،إلىثاعبةكانلأئهعنه.

عهم!.فيرويهاالأنباتعنبسرفهاالنيالصحاحوالأحا@يثالنقات،
أبيبنشقيقهو9الحديث:عقبعنهالطبرانيفقالالأزدي،شقيقأقا

عقبةبنسقيق62:9-4/61"العلل"فيالدارقطنيوقالاشه،عبد

1الربانيقاالفتوحاتفيإكماحجرابنقال."الأسدي 2 6 ماهذاشقيق":5/

خباببنيون@وأماتعالى،اللهعندوالعلمهو،حالهولاأبيم@اسمعرفت
"ضعيففهو

عثمانا.يسبكانممر@عشيعيةيه

ربيعة.بنعليإلىصحيحطريقمنصردالحديطهذاأنإلا

9-2/98والحاكم)877(،الدعاط"فيالطبرانيأخرجه:إذ من9

ربيعقمابنعليعنعمرو،بنالمنهالعنالنهدي،حبيببنميسرةطريق
بنالمنهالحديثالرأحسنها@سناثأ:4/62"العلل"فيالدارفطنيقالبص

الفتوحاتفيإكماحجرابنوقال@،أعلمواللهربيحضبنعليعنعمرو،
5/1الربانيقه هووميسرة،إلاالصحيحرجالمنموثوقونكلهمالرجاله:25

منتخلولاولكنهاربيعة،بنعليعنتابعاتعمروبنوللمهال

فيوالطبراني7(،17)والبزار2(،ما92)سيبةأبيابنفأخرجه:
عنالصفيراءأبيبنالملكعبدبنإسماعيلطريقمن(777)الدعاء!إ

به.ربيحة،بنعلي

الصفيراءأبيبنالملكعبدبنإسماعيلأنإلا
(2)

فيالذهبيفكره
1/2الاعتدال!لأميزان لي@معين:وابنحاتمأبو@اقالوقال:(911)37

عنكتبتثمتركته،القطان:يحيىوقالابنووقاهبالقوي،

الالصجراالطراني.ررايةفي(1)
صلايانمزيدوشاتيالاعتلالا.@ميرادفيجاه(2)



اكنقطلعر@سناو.محلل
-

النسائيوقال)71(،الصغيراالضعفاء"فيالبخاريوفكره"،عه...سفيان،
فيحاتمأبيابنوقاللأ،بالقويلي@@:(33)@والقروكونالضعفاء"في

2/1"والتعديلالجرح" 2 بنإسماعيليقول:أبي@اسمعت:(62لا6

قلت:الترك،حدهولي@الحديث،بقويلي@الصفبراء:أبيبنالملدعبد

نعمإ.ةفقالالضعف؟فيالسواربنالأسعثمثليكون
1/4"الكامل"فيقالعديابنأنإلا لهالملكعبدبنإسماعيل":51

ي@فممنوهوالأثمقيمنوجماعةالثوريعنهوحدثيرويها،أخبار

الوهمإفيصدوو9:(465)ا@ربب!"فيحجرابنوقال@،حدشه
هاوهووالثواهد،المتابعات@يحديتهيقبلممنأعلم-واللهفهو-

به.ربيعفبنعليصعمرو،بنالمنهالمعاجتمع

بنمحمدطريقمن(780)لأالدعاعمافيالطبرانيوأخرجه:

به.ربيعفبنعليعنعتيبقيبنالحكمعنليلى،أبيبنالرحمنعبد

أبيابنونقلالحفظ.سيئصدوقليلىأبيبنالرحمنعبدبنومحمد
7/14والتعديح!الجرح1فيحاتم 1لا3 أحدأرأيتما"قال:سعبة،عن(73

كانليلىأبيابن1قال:حبل،بنأحمدوعنليلى"،أبيابنمنحفظاأسوأ

حديثه،منإلياأ@ليلىأبيابنفقهوكانالحديث،مضطربالحفظمى

الحفظ،سيئكانالصد@،المحلهحاتم:أبووفالاضطراسه،فيهحديثه

كرةعليهينكرإتماالكذب،منبنيءينهملاحفطه،فساءبالقضاءضغل

@رداتخريحالو@نفيالصعير.ابيلنالملدعدسيس@اعيلاصمفياختلف(1)

الدارقطيعللفيوصردنسصلاقيذكردثىفقطالملدعدبن)سساعيلباسم:
@حردالصغير،أبيبنالملكعدبن@مماعيلك@2.ا/الاصت@الوميران4/6،2

3الكبيرادالتريحفيالبخاريعند 4 3 / لهالصعير"،الضعفاء1وفي(1621)1

دالجرحفيحاتمأليوابن)33(،رالتروكود،دالصمماءفيوالنائي)71(،
1والتعديلا 2 6 / 1/4دالكاملافيعديوابر2(،6لا2 5 س@صحاعللاسم.0

8للمقيليالكيرادالضحماءفيوصردالصفيرا-أبيسالملكعبد 5 دكلللوفي1،/

1/2زيال@ماال@ا@الوتن@9،0ولالدارتطي، 4 بىمحليسطة@457)2

الصعير.أيبنالملكعد



=

@للف@اثدالعللفي@لجامع

1به.يحتجولاحديثصيكتبالخطأ،
لي@صالحهو"ةزرعةأبووقال0،0

ليس":(525)والمتروكوفالضعفاء@افيالثساتيوقاليكونعا،ماباقوى

والثواهد.المتابعاتفيبهمعتبرفهو"الحديطفيبالقوي

7/1الأشراف!تحفة@وانظر: 1 1لما0 /11المهرظإتحاتو"2(،0

5 85 8 4/4المسند!أطراتو"1(،4663)و(46611)1 6 4(6370@.

روىمثاله:ين:مخصو@رولةفيالمدلىعنعنةوتقبل@

قال:الله،عبدعنيزيدبنالرحالنعبدعنإبراهيم،عنالأعمش،

فليبشرالقرانأحب@امن
(3)

الطنافسيعبيدبنمحمدطريقمن(30581)شيبةأبيابناخرجه:
عوانةابيطريقمن(3323)الدارميوأخرجه:

الطنافسيعبيدبنيعلىطريقمنل@233(الدارميوأخرجه.
موقوفأ.لإسنادابهذالأعمش،اعنويعلى(عوانة،وأبو)محمد،ثلاثتهم:

بعلتين:أعلوهالعلماءأنإلاثقات،رجالهإسنادموقوف،الحديثهذا

الأعمش.عنعنةالأولى:
مسعود.بناللهعدعنارسلهإبراهيمانوالثانبة:

0-204الكماال@6/@ذيبوانظر@(1) 57)ولالاعتلالايزانر)7995(،34 82).

(4043)يهالقرا@"،نقة"ومو.(2)

1/1"الفانق@فيالرمحئريقال(3) يضمرأنلالضم،شليبثمر،بقهله.المرادقيل"1
نجفرفلاطنهأخدوهوالأثيمشرسإيا@نهالطعامكنرةفل@لحفظه،نصه
فيالأتيرابنوذكرههللقر@نسيأسميناالرجلأرىأدلأكرهإنيقوله:ومتله

1/1النهايقهإ 2 رواهومرولر،فليمرحأي"وقال.بالمتح،نراددل@سلمظ:9

1لالضم 0 يروحاع@الزمحمتري،كلاملحوكلامآودكر0
/10المهرظإتحا@"

33 0(12ول3)5

.(6114)لالنقرب"فقة"وهو.المأ

.(7407)دالقرب!نشه@انقةالثمكري-الوضاحوهو-(5)

78لنقريساداثققه"وهر:(6) 43).



الانقطعناول@محلل
-

قالكماالاتصال،علىومحمولةمقبولةفتكونالأعمشعنعنةأما

2/2الميزان!"فيالذهبي 2 ضعيف،عندل@@ربمايدل@،هو"ة(3517)4

إليهتطرقعن!@قال:ومتىكلام،فلاحدثنا،قال:فمتىبه،يدرىولا
وأبيوائلأبيوابنكإبراهيم،عهمأكنرلهشيرخفيإلااحتمال
الاتصال!علىمحمولةالصنفهذاعنروايتهفمانالسمان،صالح

مسعود.بناللهعبدعنللحديثإبراهيمإرسالوأما

الضرير،معاويةأبيعن)التمسير((3)منصوربنسعيدأخرجه:فقد

فليبشر.القرتنأحبمنالله:عبدقالقال:إبراهيم،عنالأعمش،عن
1الكمالاتهذب"فيالمزيإليهأسندهفبماالأعمشقالفقد 4 6 / 1

فقالمسعود،بناللهعبدعنليأسدالنخعيئ:لإبراهيمقلت)062(:إ

قلت:و)ذاسمعت،الديفهواللهعبدعنرجل،عنحدئتكمإذاإبراهيم:

اون.عبدعنواحد،يخرعنفهوالله:عبدقال

1/2@الترمذيعللشرح9فيرجبابنوقال 9 5وا/عترط.4 4 2

النخعيعنلكنالمسند؟علىالمرسلترجبحيقتضيوهذا9همام:ط.
قال:أئهأحمدالإمامعنونقلخاصقلأ،مسعودابنعنأرسلفيماخاصة

إبراهيممرسلات9قال:أتهمحينابنوعنبها،،بأسلاالنخعيمراسيل"
الصلاةفيالضحكوحديثالبحرينتاجرحديثإلاصحيحة

(3)
لا.

عنالثقات،منتلاتةطريقمنتقدم-كماروي-الحديثأنكما

هذاويريدبنالرحالنبحبدمسعود،وابنإبراهيم،بينفيمامتصلأالأعمئى

عليه.الثقاتلاتفاقالصواب،هوالطريق

10/33"المهرةإتحات"انظر: .(12ملا3)5

لدىيبينثممنمطسمع@لذيشيخهعن@لمدلسيعنعنوقد@

أعلم.والهسلمتيبنضقيقوانلألالريدولحلهالمطوع،فيكناد(
الدور@.بروأية(96.@تلىصخه!فيمحينوالن@@8238@يةأبيالنأخرجه:@2@
1/1اليهقيأخرجه.(3) 47.



-

@الف@اند@لعللفي@لجامع

بعدئمضعيفا،الساقطويكونشيخه،وبينببنهوساطةأسقطأنهالبحث

@لحديث:متنفيخطؤهيتبينالضعيفضعفومعرفةالطرقجمع
يث@:دله@رسولقالقال:عمر،ابنعننافع،عنجريج،ابنر@ىمثاله:

قاثماأ.تبللاإ

لإساد.ابهذا(1423)جانابنأحرجه:

الخبرا.هذانافعمنيسمعلمجريجالنأنأخاف"وقال:
9/1المهرظإتحاف9فيحجرابنالحافظعلق 5 1للأ5 0 هذاعلى(76

عنجريج،ابنعنالرزاق،عبدرواهفقدكذلك!وهوداقلت:بقوله:القول

أبيوابنعمر.عنعمر،ابنعننافع،صالمخارق،ابيبنالكريمعبد
عمرعنعمر،ابنعننافع،عنعمر،بناللهعببدورواهضعيف.المخارق

لصواسهاوهوموقوفا،

جريجابنعنعنةلولائقاترجالهلكونالصحةظاهرهالحديثوهذا
وهو

رواهحبثأسقط،بمنجريجابنصزحإذحبان،ابنمخاوتتحققت

ر@نيقال:عمر،عنعمر،ابنعننافع،عنالمخارق،أبيب@الكريمعبدعن
بعد.قائمأبلتفماقائمأ"،نجللاعمر!اليافقال:قائما،ابوذك@اللهرسول

9/1المهرمااإتحاف"فيكماالرزاقعدأخرجه. 5 1للأ5 0 وابن6(،7
4/2عوانةوأبوي@03(،ماجه 7/0،4"الكاملفيإعديوابنل@985(،5

1والحاكم 8 5 1/1والبيهقي1،/ 0 الكريم.عبدعنجريج،ابنطريقمن2
ضعيفمه.المخارقابيبنالكريم@اوعبدالبيهقي:قال

بنالكريمعدالحديطهذارفعو)ثما"وقال:(12)عقبالترمذيوعلقه

علىالمهرقالإتحافالماخالامعكالهفيهاطرزالديححرابىالحاطثرومنمدا(1)
فيال@زيصنغمر@لكفيسلفولهالكتاب،هداديالحللذكرديمقلأته

أوالكتبينعللجصعالباحث@أحدأنولوفلك،منيكررالمريالأشرافلتحن
نافعاعملألكادأحدمماعلل



الانقطمةفى@السنا،محلل
-

السختياني،أيوبضغفهالحديث،أملعدضعيفوهوالمخارتابي

يه،.وتكلم

)املأ(تاريخه!"فيمعينابنعنهقالالمخارق،أبيبنالكريموعبد

والمتروكوظالضعفاء9فيالنسائيوفالعه،بثيليىالدارمي:إبرواية

1فيالدارطخيوفكرهالحديث@ا،منروك:(401@ والمتروكون،@حفاء1

ضعبف،إسنادالاهذا:1/45الزجاجفامصجاحفيالبوصيري

بناللهعبيدخبروعارضهالخبر،بهذاتفردوقدتضعبفه،علىمتفقالكريمعبد

حبانابنبتصحيحيغترولائقته،علىالمجمعالمأمونالئقةالعمريعمر
(1)

ابنعننافع،عنجريج،ابنعنيوسف،بنهثامطريقمنالخبرهذا

)2331(،سيبةأبيابنأخرجه:إليهالمشارعمربناللهعبيد

4/2لاثارأامعانيشرح9فيوالطحاوي)941(،والزار 6 العلمية.@وفي8

عمر،عنعمر،النعننافع،عنعمر،بناللهعبيدطريقمن(6678)

موقوفأ.أسلمت.منذقائمأبلتماقال:
حديثمناصحوهذا"وقال:(12)عقبمعلفاالترمذيوذكره

.@الكريمعبد

الكريم،عبدفيهأخطأخطأوالرفعالوقف،الحديثفيفالصوابإذن
جريجابنتدلي@فيهاحبانابن@رواية

إذةالحديثهداإعلالفيآخررأفيالألبانيالدينناصرمحمدوللشيخ

تصرفاتهمنكنيرفيحبادوابنيخصترقف@ؤ@ئهالحديت،يصححلمحبانالن(1)

سحتصركابهليماحمعصححخريمةلاسحزيمقيابنشيخهلجلامج

حبادلحابرالإسد.علىالمتىتلمماأويخصترقفأوصمفصساإلاالمختصرا

أعلم.واللهالأمور،أغبميشجهطريقةعلى
لبماإلايدل@لااتدليس،قبيحل@ن@جربجابنت@ل@النلي@شرالدارقطي.قال(2@

هأ.3)المدلي@اطبقاتجروح.،منسمحه



-

@للفعائد@لعللفي@لجامع

بناللهعبدرأىأئهثيناربناللهعبدعنرويبماجريحابنحديثأعلإثه

كلامعلىمعقبا(934)الفعيفقه"فينجتبمااالتيخقالفقدقائما،بالعمر
أثهالظاهرلكنإليه...أثارالذياللهعبيدحديثأعرفدولمالبوصيري:

أخرجهقائما.بالعمربناللهعدرآىأتهثينارلناللهعبدحديثمثليعني
1/1البيهقي 0 البولرويناوقدالكريم،عبدحديثيضعفوهذاوقال:2
علىوقفتثممالك...،بنوأن@سعدبنوسهلوعليعمرعنقائمأ
1سيبةأبيابن"مصنف9فيالعمريال@هعبيدحديث 2 4 / الهندطبع1

ادعىكماالترجمةحديثيعارضلاهوفاف@زوائدم@31)البزارومسند
قائمأبلتماتال:عمر،صعمر،ابنعننافع،عنرواهفإنهالبوصيري

المتقدمردين@بناللهعبدبأثرالمعارضةفالأولىصحيحو)سادهأسلمت.منذ
بماثمظاهر،هوكماعهالحديطرويالذيهواثهاعتبارعلىعمرابنعن
أخرىطريقمنآنفأصفحتهإلىالمشارالموضعقبيلأيضأثيبةأبيابنروى
وهوالكوفي،وهبابنهوهذاوزيدقالما،بالعمررأيتقال:زيد،عن
بعدعمر@همنوقعهذاولعلأيضا،صحيح@الإسناد@وله،منكسائرنقة

قائماإ.البولفيشيءلاأتهلهتبينماوبعدالمتقدم،قوله

إئماالبوصيريبهأعلهبماالإعلالهوالنفىإليهتميلالذيقلت:
عمربناللهعبيدبروايةفالإعلالعمر.عنعمر،ابنعننافع،عنهو

جريجابنأنوهوالاستئكال،يبقىلكننافع.وهوالمخرجلاتحادأجود.
ر@حبان-ابنأخرجهاالتيوهيالكريم-عبدفيهاالتيروايتهفي

وماأعلم!فالتهأبيه،مسندمنيجعلهولمعمر،ابنإلىالمرفوعالحدبث
الحديثوأنالحديث،إعلالقوةفيينفعالألبانيالعلامةإليهذهب

فائدة.حديطالمرفوع

9/1و(07451)اما/9"المهرةإتحاف"انظر: 5 /12و(07661)5
02 .(55381)و(55371)6

.(244)الرسالةط.فيوهو(2).(1332)الرندط.في(1)



احنغطلعر@سناومحلل
-

فروةعنالسبيعيئ،إسحاقأبوروى@ر:مثال@
(1)

نوفلبن

إثما@اوقال:سلمة،أئمابة@فهالنبيئإليئثفعقال:أبيه،عنالأشجعيئ،
ظئريأنت

(2)
فعلتما"فقال:أتيتةئمالله،شاءمافمكثقال:"

ما@افمجيءفقال:أئها،عندقلت:قال:"الجويرية-؟أوالج@ية-

عند@ترأ"فقال:منامي،عندأقولماتعلمنيقلت:قال:@اجئت؟

فإثهاخاتمتها،علىنم@اثمقال:@هاآل@نوونجأيها@ل@منامك:
الئرئهمن@بر@

مسندهفيالجعدوابن5(،4-1)"القران@افضائلفيعيدأبوأخرجه:

02)والفلاحط.(2654) (26938)شيبةأبيوابنالعلمية،ط.(56

2)كاو لة،لرسااط.ستدراكاتا(0024/49لا4مه/39وأحمد7(،9

داودوأبو)2732(،8/4الكبير"التاريخدافيوالبخاري)7243(،والدارمي

1ولا(10637)داالكبرى"فيوالتسائيئ)5505(، 1 العلمية.@(70

م@،.1)له"،والليلةاليوم@اعملوفيالرسالةط.(11645)و(10569)و

"فيقانعوابن
5وللا(790)حبانوابن)9971(،الصحابقهمعجم 52)

معرفة"فينعيموأبو)196(،@اوالليلةاليومداعملفيالئنيئوابن)6455(،و

2/5والحاكم)8646(،الصحاكا 02)"لإيماناشعب"فيوالبيهقيئ3،8 52)

3المبهمق@ا:الأسماء"فيوالخطبالرشد،ط.(2289)والعلميةط. 0،8

معاوية.بنرهيرطريقمن3ماه/الغابئأسددافيالأثيروابن

5/4أحمدوأخرجه: 092)3مه/39وفي5،6 ط.ستدراكاتا(40/50

علىوجاءالطعات،جميعفيوكدلثالمروقا،@اوثه.أبيسنمطسوعالي
8/13الأشرا@اتحمة"فيالصواب 1/3السرداعردو"1(،1718)0 9 5.

تحقيقاتهتتفكلمحققوموه(يلاه.عوامةمحمدطجةليالصوا@علىجاءتبه

جدأبخرجهلمومماللنمي،دالكاشم@احيدأحققهفممابحيدلاوتارةيحيدفتارة
ميق@.بياب@(وال@@اودأبيالمن@

سلمةأمابةصعةصروحاي

منواللمطواخصار،تطويل@يهاالروايات
مر5/6أحمدام@د"



=

ال@لفالائد@لعللفي@لجامع

لعلميةاط.(63801)لكبرى"ا"فيلشائيوا)@أ،(0334)لترمذئوالة،لرساا

لأعرابياوابن)208(،لهوالليلقه،اليومعمل"وفيالرسالةط.(10570)و
"في

1/5والحاكم)2811(،شيوخطمعجم الأيماناالسعبفيوالبيهقي6،5

إسرانيلطريقمنالرفدط.(2290)والعلمةط.(2521)

أنيسةأبيبنزبدطريقمن(5525)حبادابنوأخرجه:

شريك،طريقمن(17)ماالصحابقهالمعجمفيقانعابنوأخرجه.

(4)أبانبنومحمديمصوأبي
لمقرونين(.

فيوالطب@راني)9971(،عقبلماالصحابةمعجمفيإفانعالنوأحرحه:
سوارلناشعثطريقمني@72(الدعامحه"

ومحمد،مريم،بووأوشريك،وزيد،ثيل،ا@إسرلؤهير،سبعتهم:

المتقدم.بالإسنادال@بيعيئ،إسحاقابيعنوأشعث(
."يخرجاهولمالإسناد،صحيححديثمذا9الحاكم:قال

هووالسبيعيئإسحاقابافيهأنإلاثقات،الحديثرجالقلت:

العلائيوقالمدلسأ،وكان9ا:سالثقالتماه/فيحبانابنقالمدلح،
2ة"التحصيلجامع"في 4 شطوقالالتدلي@أ،منمكثرأثهتقدم":(576)5

1التببينأ:"فيالعجميابن 6 وقالبالتدلي@،أي:بطدمئهور)8،(:0

ومذافروف.!عن)سرانيل،أليلند@مرايخل."الحاكمد@ستدركمنالمطوعدي(1)
والصوابواضح،خطا

"

جاهكذافروة..،عنإسحاق،أبيعنيسراتيل،

13/06الصوابعلىالمهرظإتحات"في 1(171 تلخيص"فيهروكدا2(،7
للن@بي!.المتلوك

.(21اي@دايقرصهأفراد"لهثقض"ومر.(2)

2/6الاعتدالهدميزانفيالذهيقالالقاسم،بنالحفرعبدومو(3) 4 0(5147):

بنففه.يىلرالفي،
4الاعتدا@هدميزانفيالنصيقالالجحفي،صالحلنأبارحمدسومويا( 5 3 /3

كانوقيل.بالقوي،ليىالخاري:وقالسن،وابنثاودألوضقفه":(71)هأ

مرجنأا.
.(52رولالتقريباصعيشه"ومو:(5)



الانقطعر@سناو:محلل
-

الحافظوقال@،بالتدلي@المشهور0(47)77ةالمدلسين!داكتابفيالعراقي

وصفهبالحدالى..مشهور:(91)/42المدلسيق:طبقاتفيحجرابن

بالتدليىوغيرهالشائيئ
م.1)

8/3"الأشرافتحفة"وانظر: 0 1ايه1 17).

عنهفرويواسعأاختلافأعليهاخئلففقدإسحافأبيعنعنةعلىزيادة

النورفي.سميانعه@رواهتقدم.كمابهابيه،عننوفل،بنفروةعن
ط.(10572)والعلميةط.(10640)لأالكبرى"فيالشالىأخرجه:@ذ

المبارد.بناللهعبدطريقس(804)لهوالليلق@،اليومعمل"وفيالرسالة

39/4أحمدوأخرجه: 8 9(092 لة،لرسااط.ستدراكاتا(40/51

منالرشدط.(22والمهالعلميةط.(2519)الإيمانطشعب9فيوالبيهقي

الزبيرفي.أحمدأبيطريق
39/4أحمدوأخرجه: 8 عنلةلرسااط.ستدراكاتا(0024/52يه9

عبد

39/4أحمد 8 02لا9 م.@@بنيحىعن(40/53

عنت@؟بنويحيىالرزاق،وعبدأحمد،وأبوالمبارك،)ابنأربعتهم:

مرسلا.بهنوفلبنفروةعنإسحاق،أبيعنالثوري،

يزيد.بنمخلدوخالفهم

1لا@الكبر@"فيالتسانيئأخرجه:إذ 0 ط.(10571)والحلميةط.(63

عنيزبدبنمخلدطريقمن(803)له@،واللبلةاليومعملوفياالرسالة

ظئرعنالأئسجعيئفروةعنإسحاق،أبيعنالئورفيسفيان

ب.يور،اللهلرسول

1ةالدلسيحافكركابانظر.أ(1) 2 للنساني.لا(2
فيحجرابنالحافظعليهلبهخطأومودروقه،أليدكنالايمافىإ:ير@تمبلأ(

3للأعفانفربب" ه@0

.(6540)اتقريبماأومالأالهدوت@"ةومو(3)

عقبالاتقريط@ياساطتالحطا،وموفروماأبوكافة.ااشريح@ادرليجماءى@

فروظصوالهالأشجعيفروةأبو":(83)6،



ي@لف@ائد@لعللالجامعفي

اكثرلأنهمسفيان؟عنالجماعةروايةوالصواب@ناثة،روابةوهذه
وقد")@أ:(3403)عقبالترمذيقاليزيد،بنمخلدمنوحفظاعد@ا

فيالبرعبدابنوقال"،الحديثهذايرإسحاقأبيأصحاباضطرب
."يئبتلاالإساد،مضطربيه،مختلف":(6752)717:"الاستيعا@لا

روواقدتابعهماومنو)سرانيلزهيرأأنفيهالاضطرابووجهقلت.

أصحابأتقنوهوالوري-رواهحينفيموصولا،إسحاقأبيعنالحديث
مرسلأ.إسحاقأبي

الإصابق@95/963فيفقالالبرعبدابنحجرابنالحافظوتعقب
بلقال،كماولي@مضطرب،حديثبأثهالبرعبدابن@زعم9لمه(:31)

يضرهفلاثقات،رواتهالموصولة،وهيأرجح،أبيه()عنفيهاالتيالروابة
(2)مخالفة

الاختلاف،فيالوجوهتتساوىأنالاضطرابوشرطأرسله،من

خلافبلاللراجحفالحكمتفاوتتإفاوأما

عنعنةفيهفإنالاضطراب،منخاليالحديطأنفرضنالوحتىقلت:

جميعمراجعةوبعدالأمر.هذاتبيانمركمامدلسوهوالسبيعيإسحاقأبي
شيخه.منبالسمحتصريحهعلىأقفلمالحديثطرق

إسحاو.أبيعنأخرىطرقمنالحديثرويوقد

قال:الطيالسي،ثاودأبيطريقمن(3403)الترمذيأخرجه:إذ

أتىأنهنوفل:بنفروةعنرجل،عنإسحاق،أبيعنشعبة،أخبرنا
فذكرهييه...النبيئ

حاأليابرقاد(1)
4/2"والتعليلالجرحفيإ3 1 منأبو@رعةهمئل:(6091)1

أبووقالسفياد"،إسحاق:أليصالاسأحمطفقال.بسحاق؟أبيأصحا@أحعط
0حما

إسحا@ا.أليأصحابوأنق@العرا@،أهلإمامراهدحافظ،دقبمطالسمباد3
مخا@قه."المطرعلي(2)

روا.لماسعبةبنبدثالراجحالإسنادمرالإسنادملاأنبليهولميل@عتفدهراللي(3)
ومذهالمبهم،الرجلوهروفروة،بسحاقأليبينالواسطةفيهذكربسحاقأبيعن
فيمما=دلسراماعى@تيوحهيحسللافشعبةالحلل،علمفيالرجحقراشمن



الانقط@ل@سناو:محلل
=

ابيعنالحديطهذازهيروروىالحديث:اعقبالترمذيقال
أشبهوهذانحو@لمجرو،النبيئصابيه،عننوفل،بنفروةعنإسحاق،

8/3@الأشراتتحفةفياالمزئوقال"،سعبةحديثمنوأصح 0 2

1)ما ائهنوفل:بنفروةعنرجل،عنإسحاق،أبيعنسعبة،رواه":(17

زهير.حديقيعني"أصحلأولوافذكره،ط...التيئأتى

كذلك.ولي@صحابيا،فروةيكونأنلاقتضىصحلوالطريقوهذا

طريقلأنةأيضاكذلكولب@الثوري،سفيانتابعشعبةأنيظنالناظرولعل

دانسفيان،لطريقمتابعأيكونأنيصحفلامبهم،رجلزياثةفيهشعبة

مختلفان.الطريقينلأنالإرسال؟فياشتركا

الباحفبغبة"فيكماأسامةأبيبنالحارثأيضأالحديثوأخرج

-033الثقاش@3/"فيحانابنطريقهومن1(،95يلايعلىوأبو1(،530)

33 قالقالفروفعنإسحال@أبيعنمسلم،بنالعزيزعدطريقمن1

فذكره.ييئ..اللهرسوللي

بمحفوظةلشتاللمظةهذهأنإلىيميلالقلب"عقبه:حبانابنقال

ثلكلأنأيضاثالتابعينكتابفينذكره@اناالله-لجر،رسولصجةفكرمن

."@افحث@أوهمربماالقنمملي،مسلمبنالعزيزوعبدأش@بهالموضع

الأشراف(تحفةمع)المطبوعالظرات!النكت9فيحجرابنالحافظوقال
(1)

1اله يوهموهويتعقبه،ولمالحديثهذاالمزي-ةيعنيالمؤلف-أقز":(17

فقال:وتعقبصالسالفحبانابنكلامذكرثمكذلقولي@فروة،صحبةثبوت

محفوظذلثفمانأبيط)عنقوله.العزيزعبدروايةمنسقطو)ثمائابتفواللفظة"

فله.علىينبهانللمؤلفينبغيوكانباتفاق..صحابيوهوعنما

ا@ةانبلىالأمزنا@إمحاق،أليأحا@يتنيحاصةلهدا،نمسههوعرحوتد=

محهول.رجلالصدل@وانإسحا@،بيتحلي@(الحديطفيالرنة

معالظرافاالنكت"يجملفلملارالدكتررطبعةأساالدين،ضرفالصمدعدطبعةلا(
معالكا@يعيدودالاخريرححلمماكتاطي

@مانال!قرصثلكأحودوصالتحفة،

جدأ.نافعفهوالتحعتاإكمالفيالحرفة



-

يللفعالد@لعللفي@لجامع

7/4الأشرافطتحفة"وانظر: 9 0(11025).

اخر.سنادب@الحديط@روي

ط.(10ويثلاهالعلميةط.(10636)الكبرى"دافيالتسائيأخرجه:إذ

عنسليمان،بنسعيدطريقمنمأ..)لهوالليلقلأ،اليومعملوفيإالرسالة

ي...اللهرسولسألتقال:جبلفعنفروفعنإسحاق،أبيعنشريك،

فذكره.

(1968)له"،لأوسطا9وفي(9512)لكبير"ا"فيالطبرانيوأخرجه:
حدئناقال:الطفبل،بنمحمدطربقمنالحديطط.ا(لما9)والعلمبةط.

)فروقأالسندمنفاسقطبنجبلةع@إسحاق،أبيعنشربك،
نوفل.بنفروةفكرشريكطريقمنالمحفوظإذريب.بلامنكرةروايةوهي

2كثيرأ:ابنفيكماأحمدالإمامالحديثأحرجوقد 0 4،1

بنفروةعنإسحاق،أبيعنشريك،حدثناةفالحجج،حدئنافال:

جبلة.بنالحارثعنلوفل،

فيالموجودإنإذالمسند،منكثيرابننسخةفيوقعخطأهذاولحل
تقدم،كماالتخريجمصاثوفيهووكذاحارثة،بنجبلةالصحابةتراجمكتب
مخرجفيإسحاقأبيأصحابخالفلأنهةثريكمنالوهميكونقدأو

الحديث،هذافياضطرابهباعتبارإسحاقأبيمنالوهميكونأوالحديث،
أتهكماإسحاق،أبيأصحابخالفسريكالأنضعيف.الطريقوهذا

الجميعمخالفأهنا@رواهمرفو)سرائللزهيرموافقأرواهإذعليمياختلفقد
قدحجرابنالحافظأنالعجيبأنإلابنجبلةعنالحديثوجعل

33الالإصابتافيقالإذةالطريقهداصحح 6 / التسافيفيوله":(7201)1
بنجبلةعنفروة،عنإسحاق،أبيروايةمنالإسناد،صحيحمتصلحديث
1النوم.عدالقولفيحار@ي

الحافظلكن0،0
مناخرموضعفيوقالرجع

13الإعابق@4/" 6لا4 القاضي،اللهعبدبنشريكالجميعوخالف9:(97
روايةمنالتسائيئأخرجه0،0بنجبلةعنإسحاق،أبيعنةفقال
عنط.سليمان،بنسعيد



احنقطلعر@السناومحلل
-

اماالسند،فيفروةبإثباتضريكعنرواهسليمانبنسعيد@قول:

حارثةبنجبلةوفكرالطفيل،بنمحمدروايةفهيالحافظعناهاالتيالرواية

تبينإسحاقأبيعنتقدمتالتيوالطرقعليه،لهمتابعألثريكأعلملا

ذلك.

.(3ول3)ماه/2"لأشرافاتحفة"وانطر:

مالكأبيعنمعاويق@بنمروانطريقمنالحديثهذاوروي

أيه.عنالأئجعي،نوفلبنالرحلنعبدعنالأشجعي،

2لاسيبةأبيابنأخرجه.إذ 6 فيعاصمأبيوابن)69792(،و(93
منلملأ(6لاالصحابفامحرفة9فينعيموأبو)4031(،"والمنانيالاحاد9

الإسناد.بهذامعاولمج@بنمروانطريق

هذاكيرمنالحديسهذارويوقد)؟:(3403)عقبالترمذيقال

الرحم@؟وعبدبم@مالنبيعنأبيه،عننوفل،بنالرحلنعبدرواهقدالوجص

."نوفلبنفروةأخو

فيالبخارئفكرهنوفل،بنالرحمنعبدفبهضعيف،إسنادوهذا
5/2الكبيرلأالتاريخ1 2 ه/"والتعديحالجرح"فيحاتمأبيوابن)4311(،1

3 5 ابنأنإلاأحد،يوثقهولمتعديلأ.ولاجرحأيذكرا@يهولم(1392)6

5/1الثقاشه9فينكرهحبان 1 وذكرهالمجاميل،توثيقفيعادتهعلى2

ثققه.تابعيكوفيوقال:ا(1083)الثقاتأالمعرفةفيالعجلي

عنالأبناءروايةمننهف@القبولبئاراتمنبعضيخهالطريقهذاولكن

يقتضيممابيتهأهلعنالرحالنعبدموروثمنالحديثفهذاإننالاباعط
فروة.أخوهتابعهالرحمنوعدحفظه،أنه

@ا.عباسابنحديثمنوردفقدبها،يفرحلاشواهدوللحديث

6/3@المهرةالخيرةإتحات@فيكمايعلىأبوأخرجه:إذ 0 م@،905)6

2/5"الكامل9فيعديوابن وأبو)39921(،الكبير""فيوالطبراني2،8

9الحليقه9فينعيم 6 / بنحجاجحدئاقال:مغلس،بنجبارةطريقمن4



-
@د@@للف@@لعلل@لجامعفي

ألا@ملكم9يصلأ:اللهرسولقالقال:عباس،ابنعنميمون،عنتميم،
فامكهه.عند@@لصورنجأيها@لبالث@؟الاشر@كمنئنجيكمكلمةعلى

الشائيئعنهقالمغلس،بنجبارةالأولى:بعلتين:محلولإسنادوهذا
فيحبانابنوقالضعي@ما،":(101)"والمتروكونالضعفاء9في

1/2"المجروحين9 يحيىأفسدهالمراسيل،ويرفعالأسانيديقلبكان":21

"،دمتروك:(71)@االبرقانيلاتسؤا"فيكماالدارقطنيوقال@،الحماني...

"فيالهيئميوقال
10/1الزواثد"مجمع وهوالمغل@،بنجبارةوفيه":21

جدا".ضحيف

عنهقالالجزري،تميمبنالحجاجضحففهيةالثانيةالعلةأما

5"الكمالتهذب@فيالمزفينقلهفيماالتساثيئ 8 / بئقفه،لي@9ا(:)ما.2
1/4الاعتدال!ميزان"فيالذهبىوقال 6 أنهعلىتدل@اوأحاثيثهي@271(:1

عنروايتهفيالعلمأهلتكلمفقدتميمبنحججفيالكلامهذاوعلى

@يعدياب@قالإذمهران،بنميمون
5الكامل!1 2 8 ليستعنهالروايته:2/

.@بالمسنقيمة

تميم.بنالحجاجتوبعوقد
7/3لأالكاملافيعديابنأخرجه: 0 0

بنمحمدعنشيبان،طريقمن

عباس.ابنعنمهران،بنميمونعنزياد،

لمحيالجامع"فيأحمدعهقالزياد،بنمحمديهثموضوعإسنادوهذا
2/1لألعللا 9 وتاللحديث@،ايضعأعور،خيث،كذاث،"ا(:م@4)9

87الكبير"التاريخ9فيالبخارئ / بوضعئتهمزيادبنمحمدكان":(266)1
دمنروك:(547)@والمنروكونالضعفاء"فيالنسائيئوقال"،الحدبث
كذابأكان"ك@792:لأالكامل،فيعديابنوقالالحديشالا،

ل@به.الأرتبنخبابحديثمن@روي
فيوالطبراني)3113(،لأستار"اك@"فيكماالبزاراخرجه:



الانقطلعر@سناو:محلل
-

عنالزبيدفي،معقلعنالجعفيئ،وحابرشريكطريقمنل@.73(الكبيرا1

إلاقطفراشهيأتلمأئه"ع@:اللهنيعنخباب،عنالأخضر،أبيعباد

يختمحتى@الور@جمابها@لقرأ:
عتان:فيهجدأضعيفإسنادوهذا

1يلاتاريخهفيمعينلنيحيىعنهقالالجعفي،جابرالأولى: 35)

"فيالهيثميئأعلهوبهث@ءلأ،لي@"الدورفي:برواية
10/1الزوالد!مجمع 2 1

ضحيفوهوالجعفيجابروديه"ةقال

ترجمته.تقدمتوقدالحفظ،سئوهوشريل@و@لثانية:

ز@.مالكبنأن@حديثمنوروي
(2291)والعلميةط.(2522)الإيماد"@اسعبفيالبيهقيئأخرجه:

@وراللهرسولقالقال:أن@،عنقتاثق،عنشيبان،طريقمنالرشدط.
@لنرك،.منبر@تتهاف@منامك،عند@الحدمور@جايهاخمل@زأ"لمعاذ:

يعني:الأول-بالإساديعرف@)نمامنكرةالإسادبهذاهو"عقبه:وقال
."آبيه-صنوفل،ل@فروةعنإسحاق،أبيعنإسرايل،إسناد

نجدهو@لتفتيشالبحثبعدنمحديث،فيالمدل@يعنعنوقد@

فيحصلت@خرىعللالبحثخحلمنتبينثملحلسها،و@سطةقد@سقط
التعمانبنشربحعنال@بيعيئ،إسحاقأبوروىمامثالهالرواية،تلك

أمرناقال:طاب،أبيبنعليئع@الهفداني-وهوالصائدفي-
لاوبمقابلةنضخيلاوأدوالأذن،العيننستثرفأنبئاللهرسوذ

خرقاءولاشرقاء،ولامدابرقي

سنده.فيإسحاقأبيعلىيخهاخئلفالحديثهذا

1/1أحمداخرجه:فقد 0 1و8 /7والئسائى)4082(،داودوأبو4،9

2 16-2 1 لة،الرساط.(4447)ولعلميةاط.(4463)لهالكبرى!،وفيإ7

الترصنيروايةلنظ(1)



-

@الفمالد@لعللفي@لجامع

4/1المعاني!فرحفيإوالطحاوي 6 والبيهقي0(،6للاهالعلمبةط.وفي9
9/2 3/38الكمالهتهذيبفيإوالمزي7،5 زهر.طريقمن(2713)1

1/1حمداخرجه:وا التاريخ9فيلبخاريوا)2591(،والدارفي2،8
4/1الكبير! 9 2فى4 4/2والحاكم)م(،(14يعاوالترمذي1(،6 2،4

9/2والبيهقي إسرانيل.طريقمى(1121)والبغوي7،5

1احمدوأخرجه: 2 8 / صالحبنعليطريقمن1
2/1المختارة!@افيالضيا.طريقهومن@ا/.أحمدوأخرجه: 1 4

7/2نيلناوا)2413(،ماجهابنوأخرجه:يطلا(، 1 لهلكبرى"،ا"وفي7

4لى )609(،الجارودوابنالرسالة،ط.(4448)والعلميةط.(46

4/1المعانيالشرحفيوالطحاوي 6 والحاكم0(،6هلهالعلميةط.وفي9
2 2 4 / عياش.بنبكرأبيطريقمى4

شريك.طريقمن(14لعاالترمذيوأخرجه:

7/2ئيئلثسااجه:خروأ 1 لعلميةا0ط(4465)له"،ىلكبراوفي!7
4ولا 4/1المعاني!@اشرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(44 6 العلميةط.وفي9

خيئمة.بنزيادطريقمن(901)المتئاجماتلخيص"فيوالخطيب)5506(،

7/2ئيئلئسااجه:خروأ 1 لعلميةا0ط(4462)لهى@،لكبرا"وفي6
4ويا زاثدة.أبيبنزكرياطريقمنالرسالةط.(44

@زيا"وشريك،بكر،وأبووعلي،ئيل،اسرادلؤهر،سبعتهم:
به.النعمانبنثريحعنإسحاق،أبيصصزكريا(

ماالمقابلة:"إسحاق:أبوقالالزيادفمنإسرائيلروايةفيجاءوقد

المشقوقفوالرقاء:الأفن،جانبمنقطعماوالمدابرة:افلها،طرفقطع
لمثقوبةالخرقاء:وا

إسرانبلمعمقروناجاء
رجلدكانضيخه:لاصمفكرهعفقاداثهبصحاقابيعنروايتهيرريرنقل

صدقا.



احنقطلعل@سناومحلل
=

الترمذيفقالالرواية،هذهتصحيحإلىالعلمأهلبعضذهبوقد
صحيع.حسنحديثهذا9الحديث:عقب

وأظهثيخرجاهولمكلهاأسانيدهصحيححديثهذا9الحاكم:وقال

بقش-!.يحتجالمأثهماعلىإسحاق-أبيعنالربيع،بنقي@ذكرهالزيادة

أنإلاالحديت،هذايقويممالبعضبعضهمالرواةهؤلاءفمتابعة

هذهمنبطريقولايصرحلمإسحاقأباأنفالملحوظ:بعدهم،فيمنالعبرة

جاءوقدبالتدلي@.مشهررتهف@معروتهووكماشبخصمنبسماعهالطرق

يسمعلمإسحاقأباأنقدمناهاالتيالطرقغيرفي
شريح.منالحديثهذا

4/1الكبيراالتاريخ"فيالبخاريأخرجه:فقد 9 طريقمن(2614)4

أبي
رأيت"تال:أتهأبيهعن(1606)"العلل"فيحاتمأبيابن

بنالجراحعنأبيمحعنالكندي،بكرأبيبنعليبنعمركتابفي

الكندي!.الضحاك

1لمختلف!والمؤتلفا"فيرفطنيلدااوأخرجه: 2 7 /4كملحاوا9،0

2 9المحلى!9فيحزموابن2،4 الربغ.بنقيىطريقمن8/

الضحاد،بنوالجراحمليح-،بنالجراحوكيع-)أبوئلائتهم:

بنشريحعنأئرع،بنسعيدعنإسحاق،أبيعنالربيع(بنوقي@

به.علي،عنالنعمان،

هكذاالاسنادأنيؤكدومما"أشوعبنسعيد"الإشاد:فيهؤلاءفزاد

إسحاق:لأبيقلت"ةتالأتهالربغبنقيىروايةفيجاءماالمحفوظ،هو

صزحقدإسحاقأبوفهذانحه،أئوعابنبهحدثن@قال:شريح؟منسمعته
التقدمة.الروايةعلىفترجحتالروايةمذهفيبالسماع

فيماحاتمأبوفقالأثوع،ابنروايةترجحإلىالعلماهلذهبوقد

1يلأالعللفيابنهعنهنقله العلل9فيالدارقطنيوقالأشبط،وهذا:(60

يسمعدولم:(038)عقبك@832
وقالشريح،مشيسحاقأبوالحديثهذا



=
يالف@ائدالعلل@لجامعفي

3/3الكمال،تهذيب"فيالمزي 8 لمإسحاقأباإنالوقبل::(2713)1
عنه.أشوعابنمنسمعإتمانهيسمع

عنعزفاالصحيحينصاحبيانسيجدالحاكمكلامفيوالناظرقلت:

إسحاق.أبيلفدلآنخريجه

ثقةأشوعوابنفيه،أشوعابنفكروالصوابمنقطع،إسناثهوأن

هذابغيرمعلولالحديثانإلامتصلا،الئانيالإسنادفيكونهذاوعلى

بعلتين:

نه.أوثقهومنخالفقدإسحاقأباانالأولى:

3/2لماالعلل9فيالدارقطنيأخرجه:فقد 3 المؤتلف"وفي(380)9
1له:دا،والمختلف 2 78-1 2 7 أشوع،ابنقال:سفياد،طريقمن9

فقال:الأضحية،عنرجلفسألهعليئعدكنثةقالالنعمان،بنشريحعن
."والأذنالعينسليمةشرقاء،ولامقابلقطولامدابرفلا"

أباأنحينفيل@بة،عليئعلىموقوفأرواهسفيادانالمخالفةووجه
البخاريقالفقدالموقوف،ترجيحإلىالأئمةبعضذهبكمارفعه،إسحاق

4/1الكبير"التاريخ@@في 9 فيالدارقطنيوقالرفعمه،لتلم9:(2614)4
3/2"العلل" 3 وال@هالثوري،قولالقوليكونأنويثبه)183(:إقبيل9

."أعلم

فيسعدابنعنهقالفقدشريح،حالفهيالثانية:الحلةوأما
6/2لاالطبقات" الجرحفيإحماتمأبيابنوقال"،الحدي@قليلوكان5:إ4

4/3"والتعدي@ 0 الصائديالنحمانبنشريحعنابي:سالت9(1460)7
همالا،قال:بحديثهما؟يحتجقلت:أقربهما،ماقال:بريم،بنوهبيرة

4/3)الئقات!فيحبانابنوذكره"،بالمحهولينشبيهان حجرابنوقال5،3

4/3الاالتهذيبتهذيط@في الأضحيقه،فيواحدأحديئاالأربعةلهالاروى:01

.(23لثلألالفؤب(1)



اكنقطمعر@الناو:ملل
-

2ولالكاشفم@فيالذهبيوقال 2 @وثق:@6
(1)

د@،استنفيوقال

(534)الئقاش@أسماءتار@خفيإ@ن@ابنهوذ@الأمر،قوئ.(275@

صدق،رجلكان@وقال:

ماسو@الأعلاممنأحدعنتوثيفةئؤثرلمأئهيتبينالترجمةهذهوبعد

فإثهاالعلمأملأقوالبقيةوأماعليه،يعزللاوهذاثقاته،فيحبانابنذكره
حبانابنعندكماوموثقحاتم،أبيعندهوكمامضغفبينمتأرجحة

أبوفسرهمف@ر،جرحأنهاعنبارعلىالمجرحرجحانفيشكولاوالذهبي،

ضعفالانبان."التعديلعلىمقدثمالحفمترلأالجرحتقول:والقاعدةحاتم،

هذا

7/4@الأشرافاداتحفة 11/4المهرة!إتحافو"1(،1250)7 1 7

4/1المسند،ولأأطراف1(،4329) 84(6263).

اخر.@اسنادإسحاقأبيعنالحديثهذارويوقد

1/1أبيهمسندعلىزياثاتهفيأحمدبناللهعبدفأخرجه: والطبراني3،2
وكبعأبيعنبكار،بنمحمدطريقمنالطبعتينكلتا(7973)"الأوسط"في

أبيبنعليئعنيريم،بنهبيرةعنالهمداني،إسحاقابيعنمليح،بنالجراح
فصاعدألما.والأفنالعيننسئرفأنصوناللهرسوذأمرناقال:أطالب،

أبوإلاهيرةعنإسحاق،أبيعنالحديسهذايرولم9الطبراني:قال

شريحعنإسحاق،أبيعنالناس:صرواهبكار.بنمحمدةبهتفردوكغ،
ابن

بنالجراحيخهوافقهوالذيالجراح،طريقتهف@نجهمافيهالإسناد

بكاربنمحمدأنتبينللإسنا@ينفاحصةونظرةالربيع،بنوقي@الضحاك

بنسعيدعنإسحاتأبووالصواب:هببرفعنإسحاق،أبيعنجعله

المتفدمة.الطرقفيمركماأشوع،

جانابنتوثيقيقصدفهراللمطةمدهقال)داالذمبيأناقحقيقلدىومحلوم(1)

تح@.عدو"ة(2)@سالالتقريب@فيلفاليخهاقرلحجرابنولمحمى(2)



=

@لفعايد@@لعللفي@لجامعى

11/6"المهرةإتحاتداوانظر: 5 /4المسند،أطرافوإا(،ما.7)3

4 8 6

الطريق.هذاغيرمنز@هعليعنالحديثهذاروي

1/9وأحمد)73431(،الرزاقوعبد6(،01)الطيالسيفاخرجه: 5

1وه01وه 1و2 والترمذي1(،433)ماجهوابن)1591(،والدارمي5،2
7/2ئيلنساوا)457(،و(753)رالبزوا)3051(، 1 لهلكبرى!،اوفيا7

4يلا (2915)وي@192(خزيمةوابنالرسالة،ط.(4450)والعلميةط.(46

4/6@المعانيلأشرحفيوالطحاوي)333(،و(516)يعلىوأدوشحقيقي، 91

05)حبانوابن)0606(،و(60لاهالعلميةط.وفي فيوالطبراني2(،9
4والحاكمالطبعتين،كلتا(9391)"الأوسط" 6 8 / 4/2و1 24-2 2 2،2وه5

9/2والبيهقي /01الغربط.وفي9/3بغداد!تاريحفيإوالخطب7،5
1 3 سألقال:عدي-ابنوهوحجية-عنكهيل،بنسلمةعنطرقمن2

لافقال:القرن؟مكسورةفقال:سبعصعنفقال:البقرفعنعليارجل

كيه@اللهرسولأمرنافالمحبغ،المنسكبلغتإذاقال:العرجاء؟تال:يضرك
والأذنالعيننستشرفأن

فيماحاتمأبوعنهقالفقدعدي،بنخجيةأجلمنةلينإسنادوهذا
بحديظ،يحتجلاثيخ)0041(:امه@113"والتعديحالجرح"فيابةكهنقله

فتعقبهيريمإ،بنوهبيرةالصاثدي،النعمانبنبشريحئبيهابالمجهول،شبيه

1/4"الميزان"فيالذهبئ 6 1لا6 بنوسلمةالحكمعنهروى"فقال:(75

ثقةالعجلي:فيهفالقدالله،شاءإنصدوقوهوإسحاق،وأبوكهبل

2الطبقاخ@6/@فيسعدابنعنهوقال "بذاكوليىمعروفأ،وكان6:إ4

شريحرمىحاتمأبافإنأطروففحالحديثهذاأسانيدفيوقعتقلت:

."والأفنالحيينالترمني:إروايةفيوحاءأحمد،روايةلفظ(1)

(275)نفاته(2)

يخطئدمدوق:(1150)دالتتريبهفيفقالفي@القولححراب@ولخص(3)



الانقطمعر@الناو:محلل
-

يجتمعونالثلائةف@فابالجهالة،يريمبنوهبيرةعديبنوححيةالنعمان،ابن

النلانة.الرواةفينوق@حاتمأباانوالعجبواحدا.حدينألبرووا

ق@أبي!روايةأنيتبينببحضبعضهاالرواياتهذهفبضربقلت:

بقيةوأمامنه،المرفوعالجزءهوداالعيننستئرفأن"فقوله:إدراحفيها

أعلم.واللهعلي،علىموقوتنهف@الحديث
11/33المهرة!إتحاتو"1(،6400)7/12الأشراف!تحفة@وانظر: 5

3المسند@4/أطراتو"1(،5414) 9 5(9716).

@سناثه.فيشافكةأمورمعالاسناد،بتدلي@ومما@مل@
أن@،عنالزهري،عنجريج،ابنعنيحمىبنهمامحدثث

خاتمط.وضعالخلاءدخلإذاع@روالثبي@اكانتال:

بنوالنسائيواوالترمذيجهماوابنودداأبورواه

هذافيالعلمأهلأحكاماختلفتوقدوالبيهقيوالحاكمحبان

عنيعرتائمادمنكر،حديثهذاةاالحديثعقبداودأبوفقالالحديث

(2)

5)

ربماتقة)ثلأامأ:سةترليالصعندأبوالحودي،@ين@ربنيحيىسممامفو

ومم.
7/2اللاطأعلامسيرةلطر ودالتقريبا1/12،0الحفاطاودتدكرة9،6

اكلا(.9)

.(303)مهفي(3)(19)سه@ي

تجحثفي(93)لهلالنمانلا،ولي)6471(،جاسهنن
صاحبالحافظالنسائيالرحصعدأبوالحرامالي،عليبنشببنأحسد

هما.303)شةوتوفيهأ،215)سنةولدالنن،

2/6الحفاظ،@تدكرةانظر. 14/1ابخلاطأعلاموالمر98-17،0 2 5-1 3،5

ل@.7)سهلتقراود

الحلسية@ما(4لألهدالكبرعه،وفيل@8،71دالمجتى،فيةأخرجهوالحديت
لة.لرساا0ط(9740)و

87مدركهنن(7).(3141)صجحهفي / 11.

1/9الكبرىه@في .9وه4



=

@للف@الد@لعللفي@لجامع

اتخذيكج@النبيئأن"أن@:عنالزهري،عنسعدبنزيادعنجربج،ابن

تالوهماماإلايروهولنمهمام،منفيهوالوهمألقامه،ثنمورفيمنخاتما

أبوقالحينفيمحفوظإغيرحديخثهذا"تخريجه:عقبالنسائي
حبانابنومالحديئين،يكوناأنأدفعلاهارون:بنموسىقال"الطيب.

نقشأنسأأنالسند:بهذاأخرجسعدابنأنلهوشهدمعا،فصححهماإله،

لموهمامولاسيماوضعه،الخلاءأرادإفافكانالنمعرسولمحمدخانمهفي
جريجابنعنالمتوكل،بنيحيىعليهتابعهبلبهينفرد

أقول:@
أهلصنيعمنلي@المرفوعاتلتقويةوالمقاطيعبالموقوفاتالاستدلال
للمرفوع.علةيكونالموقوفإنبلالحديث!

وقد"فقال:عليهمزيدلابماوالمضحفينالمصححينأحكامالحافظونائ@

الصحيح،رجالمنرجالهأنمعبالنكارةعليهحكمهفيثاودأبونرزع
جريج،ابنعنبهتفردهمامالأنةمنكرابكونهعليهحكمداودأباإنوالجواب:
عنهمام،روايةمنيخرجالمالشيخيئفإنالصحيح،رجالمنكاناوهما@إن

سمعواوالذينبالبصرة،جريجابنكانلماكانعهأخذهلأنةشيئأجريجابن
منالحديطهذافيوالخللقبله،منخللحديثهمفيبالبصرةجريجابنمن

ووهمسعد،بنزيادوهوالواسطقيسقاطب@الزهري،عندتسهجريجابنأنجهة
بكونهعليهحكمهوجهوهذاوغيره،داودابوبهجزمماعلىلفظهفيهمام
الحقيقةفيشاذنهف@ةاصوبمحفوظغيربكونهعلبهالشائيوحكممنكرأ،

كان"عية:ابنعنةقالئت،تقةالمكي:تئمالخراسانيالرحصعبدابنفو.(1)
الزمريا.أصحا@أثتسعدبنزياد

انطر
0

@تهذب2
6/3النلاعاأعلامودسير2(،033)3/05لهلكماا لتقريساودا2،3

(19)عفداود،ألي@سن(2)

الرسالة.ولمه(70)والحلميةط.(9542)عقبالكبر@االسنن"(3)
.1/36السرد!عون"(4)

يخرصلكومرالمتأحرين،لمصطلحتللمتقدمي@محاكمةححرابرمنوهذا)م@
حطا،=يخهحصلماوهر.التقم@ين،عندواحدمماالمحفوطويخرفالمنكرصحجح،



الانقطعلال@شاو:محلل
-

حدبثأصلهأنعلىمبنيئلأئههمام؟حديثتصحيحفيمجالأللنظرأنعلى

ذلكغبرآخرمتنأهذابكونأنمانعولاالخانم،اتخاذفيأنىعنالزهري،

إلاعندي-له-علةولاجمبعأ،فصححهماحبانابنذلثإلىمالوقدالمتن،

بصحتهالحكممنمافع@لابالسماع،التصريحعنهوجدنف@جريج،ابنتدلي@

"أعلمواللهنقدي،في

وابرومسلمأحمدأخرجه.ثاودأبوعناهائذيالحديثةلقول

الثيخوأبوحبانوابنعوانة
(6)

بنزيادعنجريج،ابنطريقمن

يدفيأبصراته"واحد:والمعنىمختلفةبألفاظأنىعنالزهري،عنسعد،

ورق.@نخواتيمهمالناسفصنعواحدأ،يوماورقمنخاتماجم@اللهرشرل

خواتيمهمالاسفطرحخاتم@جم@يهاللهرشوذفطرحقال:

ةفيهالنظرووجهةنظر،فيهاهمامإلىفيهالوهمنشةإنقائل:يقولوقد

دعو@صحتلؤفيمابتجهإنماسنادهد@الحديطمتنليهمامتوهيمإن

دإسنادأ،متنأعليهمابعهماماأننجدولكنناسناثا،ل@متأومخالفتهتفرثه
البغويوأخرجهالبيهقيطريقهومنالحاكمرواهفقد

(9)

طريقمن

علىنردلاحنىوالمتاحرين،التقدمينسهجليىنفرقجعلاالذيمومداونل

المتأخري@.بمصطلحاتالتقلبن
6-6كلا/2حجر"ابىل@كت 7 5و:8 34-5 بتحقيقي.54

2مسندهنن 0 6 /3.

1صحيحهني ، 2 / 2ال@سنهلي(4).(06)(9302)6 2 5 / 5(8627).

@مبإ.منخاتمأيخه.إوقال)294،(،صحيحهفي

حذتاسمالظ،المسندالإمامئحئد،ألوحياد،بنجعفرب@ئحتدساللهعند

2منةولدأصبهان، 7 3لاشةوماتمأ،3 هأ.6

62النبلاعهأعلامالسيرةانظر 7 6 3الحفا@!:طبقاتو@1،/ 8 اتوالائنرلكلالم@،2

.3/69الذها

(371)@ااتيئأخلاق"فيأخرجه.والحليت

1مستلوكهفي 87 9البهرىستير(8).1/ 5 /1.

الافعيئ،-البغويالفراهبرئختدبرسسعردحيىسالسمسر،الحافطفو



=

البصريالمنوكلبنبحيى
(1)

فوعا.مر

@لف@ايدي@لعللفي@لجامع

بهأنس،عنالزهري،عنجريج،ابنعن،

الكبيراالتاريخ9فيالبخاريذكرهفقدالمتوكل،بنيحبىأمافنمول:
9/2والتعديل!الجرخ"فيحاتمأبيوابن3(،801)8/871 3 ولم(789)4

راريأكان9وقال:حبانابنوذكرهبكر،أباويكنىتعديح،ولابجرحيذكراه
معين:ابنقولفيهيقدحولا"العراقي:قاليخطئإكانجريج..لابن

نفساأعرينمننحوعنه@روىغبره،عرفهفقدأعر@علا

وقدسيماولاوالاعتضاد،للمتابعةيصلحيجىحالأنيظهرهذافمن

ابنقولأماالفتاجفيالنقةمراتبأعلىاشراطعدمعلىالعلماءنص
فقدالعين،جهالةوهوالذهنإلىالمتبادرغيربهفأرادأعرفهأ،لا"معين:

فيالتنريلوسعالمالسةا@ترحةنفاتهأضهر@مىالنة،صيويلفضحندأبر
مأ.للااهشةتوفىالتفشر"،

د@انظر:
19/4اللا.،أعلامير 12/1والنهايتاايةودالبد3،9 ودطبقات7،1

3"لمفرينا 8

.(18لاالسنة!لانرحيرأخرجه:والحليت

ماتالتاصعفمنيخطة،صلوقابصري.البامليالمتوكلبنيجىلكرألرئو

لالمصبصة.

(2)

(3)

87الكبر،اسطر@التويح 8/8الكسا@انهنبصوا3(؟701)81/ 2(407،)5
7لىودالتقرسه 63).

6لالنقا 1 2 /7.

1رالايصاحا.لالتقل! .(87لاسينبنليحيىالجنيداابنسسؤالاتوانظر0،8
بنيحىاسحه@راو@خراليصريالمتوكللنيحيىبي@خلطعديلابنحصلوقد

لىصالامليالمتوكلبنيحىمكنا.الرجمةيجحلدراهعقيل،أبايكنىالمتوكل
."عقيلأبايكنىمدينيعسرد

برالحيى)حئتنايخه:يقولشدأيوق3
البصريهالمتوكلبىيحيىحنننامروان،برميمىحذثاقال.يريدبناثهعد

الصريشدا@و@بصري،وفوسدنيأ؟الاهليجعلنحدهوهكدا.9/39الالكملا
أعلم.واطهالمليني،نرجمةفي

1العراقياألفيةعلىاليوطي@صرحةانظر 2 90.



الانقطلحوي@سناومحلل
-

الحالجهالةعنى
(1)

غيرمه.عرفهالقد@نفآ:نقلناهكماالعراتي-تالولذا

العلمأهلأنكيرلهمام،المتوكلبنيحيىمتابعةصحةتظهروبهذا
اعلماواللهضعيف،شاهدلرهذاعقبما:البيهقيقالإذالمتابعة،هذهضعفوا
جريج،ابنعنله،المتوكلبنيحيىمتابعةدرأماحجر:ابنالحافظوقال
جهالةلاعدالتهجهالةأرادأعرفطلا"معين:بنيحيىقوللكنتفيد،فقد

لاعنهروايتهممجردفإنجماعة؟عنهروىبكونهعليهيعترضفلاعينه،

معفيهقالفماتهالثقاشا،"فيلهحبانابنذكروأماحاله،معرفةتستلزم
أفرادمأقبولعنبهيتوقفمماوذلك"،يخطئ@انذلك:

ابنأنسيماولاجريج،ابنمنالحديخثهذافيالخطأأنويبدو

ابنعنالبصريينروايةأنعلىالعلماءنصوقدبصريانوهمامأالمتوكل

البصرةأهلجهةمئلاجريجابنجهةمشخللفيهاجريج

الزهري،وبشبينهالوساطةالبصريينعلىثت@جريجابنأنوبيانه:
البصرة-لأهلتحديثهوعندأنه-كمالغيرهم.بهوصرحسعد،بنزيادوهو

فيه.فأخطأالمتنلحفظققنأيكنلم

حجرابنالحافظنجدولهذاجريج،ابنتدلي@فيالخطأفانحصر

التصريحعنةوجدنف@جريج،ابنتدلب@إلاعنديلهعلةولا9يفول:
الحافظقولأنغيرنقديإ@يبصحتهالحكممنمانعفلابالسماع

خلل.منالمتنفيمايبينولمالسند،فيالوهمعنأجاببأئهعليهيعترض

ابنفقالالزهري،عنجريج،ابنروايةفيالعلمأهلبعضتكلموقد

قال:أتهمعينابنعنمحرزابنونقلالزهريافيبئيءلي@"معين:

شحقيقي454و:ل@2،76ححر"ابنشكتالظرة(1)
6حجر،ابنل@كت(2) 78 / بتحقيقي.454و:2
.@9173@@اتقر@وا7/21،6حباتالنلحثقاتانظر:@3@

4و.6س/2حجر،ابندنكتانظر:لأ( 5 لتحقيتي4
2/6لنكتدا(5) بتحقتي.554و:78
.(13)الدارمي:روايةمحينابنيح@تريح"(6)



@لفع@ئد@@لعللفي@لجامع

هذاسببالأئمةبينوقدالزهريإفييوئقهلاسعيدبنيحيىكان9

سقرل@عنأصحابنا،بعضأخبرنيداةالرازيزرعةأبوفقالالضعف،

أعطانيإنماشيئا،الزهريمنسمغتماقال:جريج،ابنعنان@
ابن@انالقطان:سعيدبنيحيىوقال"وأجازهفكتبته،برعأ،الزهري

أنهيصححلاجريح
الفلاسيعني:قال-شيئأ.الزهريمنسمع

فأسهمغ@اللهرسولمعغزوااليهودمنناسأإن@@حديث@يبهفجهدت
أنهيصححفلثم@،لهم

لماالزهريمنسمع

فسوتالزهريعنجريجابنروايةتضحيفسببهوهذاكاننف@

عنهتحملهيكونجريج،ابنفكرهالذيهذالأنمرجوحأةالقولهذايكون

معينبنفيحيىفلكغيركانو)نالجيدة.التحملصغإحدىوهيإجازف

الزهري.عنلهآخرجواقدالجماعةانعلىيقود،بماأثوى
الزهري.طربقغيرمنأعنيأن@عنطرقمنالحديترويوقد

صرقطمنخاتماصنععح@التبيأنمالك:بنأصعنثابتفرواة

عليط.تنقشوالا"ةقالثتمالله،رشؤلفحمدفيه:فنقثى
لئخاوأبولترمذيواوأحمدمعمرأخرجه:لحديثا

(5)

(7)

9)

1/5حرر،اب@لاتالسفا 54.

وقل:مأل@.2سنةماتالصرفأهلمنأذسأدوالأمويم@وقيلالأنصاري،
عمره.اخرفيأختلطانهإلاصدوتاشيخأكانحاد.النقالمأ،209)

2/2"لسجروحينا@انطر. 6/1لكمال،اتهذيبرإ2،3 1 ودترلخ)2645(،8
3لاش@ها:ا 0 مأ.208)سةويات0

5/4والتعديلالالجرح 2 .(1هلا7)0

الصيرفيالبصريالاهليكزبحرسسعليبنع@ررحفصالوالاقدالحامظفو
2لاسنةوترفيومئق@رشيننبفولد@سةالفلاص، هأ.4

6/3والتعديى،@الجرحاصطر: 2 11/4ابخلاءاأعلاموالسيرا(،كل@5)3 7 0

4و 7،2

1/4لعر!والا 54.

1/2والقميلاالجرحا 1 .(1مما65)جامعهفي(6)المقدمة.4

3/1م@دهفي .(1745)الكبيرادالحمعفي(8).61

)كثم(@هالنبيئأحق"في



الانقطعلال@سنافىةعلل
=

لبغويوالبيهقيوا
يح@اللهرسؤلأنمالك:بنأن@عنصهيببنالعزيزعبد@رواه

خن@آإفيوقال:إالله،رشؤلمحفدفيه.ونقشفضقعمنخاتمااتخذ

نقشم@.علىلمحذينقشتفلا@ث@،@رسولمحندفيه:ونقشت@رقمنخاتما

والبخاريوأحمدشيبةأبيوابنسعدابنأخرجه:

وأبويحلىوأبووالنسائيماجهبنواومسلم

02الكبرى!دالسن@في 8 / العلمةط(633لالهالإيماف،التمصوفي1،1

الرشدط(5925)و

1لاحيدلنعندأخرجه.وقذ.(3137)السنقهالسرحفي مقرونانابتعن(35

وأخرجتاشا.رشؤلئحتد:@التيئحاتمنقتىكان@قال:أن@بحميدص
5ومسلم3(،1هلهحميدبننجد 2 / دمكذاأن@عنثابتعن(63)(9502)61

خنصرم@.طهرعلىب@هامهووصعليمارهوأشارك@اليئخاتمكان

1/3الأشرا@هتحفة"انظرة 1 4(480).

امأ3")سنةتوفيتققي

5/2الكحير،دالتاريخانظر. 9 1رر7 4/5الكمالهتهذبر@3(،5 1 9(410،)4

.(4102)التقرب!ر@

بحدولدالطبقات،عا@العلاث@،ميعبنسعدب@ضحنداللهعدأبوالحالحظفو

2")سنةوتونيمأ،ا68)شةويل:هأ،ا06)شة هأ.3

3ولوالتعديلالحرحانظرة 4 1الفهريسش@111-وإا@،4@م@9 يروال@1،2

01/6البلاء!أعلام 64-6 66.

.3ايملاالطبقاشا@فيأحرجه.والحديث

(25486)مصنمهفي

1مدهلحي 1و301/ و.86-187.92

و(5874)02ك@2الضحيح!ليإ
0 3 لهالحباد@،أفعالدخلئوفي)7785(،72/

.(389)و(3)هه

6/1الضحيح!"في 51 5 6/1و(2092)1 5 1(2092)

3")سننهفي 64).

1المجتى!@في 7 6 9و8/ والعليةط.(9534)(0195)لهالالبهرمحه،اودي3

الرسالة.ط(9463)ر(9444)

صا@الموصلي،التميميالمتنىبنعليلنأحمديعلىأبوالحافظالامامئو

مأ.307)سنةوترفيهما،210)سةولد"،ودالمعجم@المسدأ



-

يالع@لئدالعللفي@لجامع

والبيهقينعيموأبوالئيحوأبوحبانوابنعوانة
إلىيكتبأن@النبيئأرادلما@@قال:مالك،بنآن@عنقتاثةورواه

منخاتمأفاتخذمختومأ،يكقإفا@كتابكيقروالنإنهملة:قيلالروم،

يده!.فيبياضهإلىأنظرفكأنماالله،رسوذمحفدونقثه:فضة

وأحمدالجعدوابنسعدابناخرجه:ائحديث
مذيلترواودداوأبوومسلمريلبخاوا

(5)

6)

(7)

2/1الم@رهانظر@ 14/1عهابأعلامو@سير4،0 7 1و4 /2الجنافامر@قو@7،9

3ويلا(389لاسلهفيأخرحهوالحليت .(3كا3)و(93

.(8661)و(8660)وه/362(8659)مح@5/262لي

.(375)يهاتيئأخلاق1في(3).(45ولعا(4975)صجحهير

الأص@هالي،المهراليإسحاقلنأحمدبناللهعبدأحمدسنعيمالوالإمامفر
مما.430)سةرتويرهأ،330)شةولدالحلية!،@صاحص

17/4البلا@هأعحمسيرو"9،2-91الأعاال@1/الرياتانطر: 53-4 5 4و4 6،2

ك@542.الل@بهو@فدرات

.2/331أصبهاد!شاربغثيةأخرجهوالحديت

الحلميةط.(6338)لهالإيما@ه،لاتصوفي21اىالكرعا.لالننفي
الرند.ط.(5924)و

3لالطقاشا@ي 6 5 / .3وملأ1

3،هابنيمولىالحوهريالبغداديالجحدسعليالحسىألرالحجةالحافطفو
1للاةوقيلاهأ،34)سنةولدالالمسنده،صاحب هأ.230)شةوترفيمأ،3

2والتحدي@،الحرحو@9+،-+8ولسعد!ابنطقاتا@طرة 2 8 / 6،)479(

01/4النلاء!أعلاموالير 59-4 6 0

4و 67.

"أخرحهوالحليث

(92وياالفححط.(9هوله(957)و(956)ر(955)مسنلهفي
العلمية.ط@و@729@926)و(925)و

1شدهلي 6 8 1وو،81و.3-16971/ 9 2و8 2 .27وه3

4و(65)2ا/5صحيحهفي / 5@ي@202و@م(9382)45 2و@م@8 ، 5ه@3 87@
.(6217)9/83و

6/1صحيحهفي 5 .(58)و(57)و(56)(9202)1

.(4215)و(4214)شهفي

لي
ة=ريخهبتحقيقي،(92)و(90)لهدالتمانل!،وفي(27اي@الكجراالحامع"



الانقطلعر@شاوملل
=

وادروو@محوانةوأبوسلىوالووافسائي
@4

نبوابن
@)

@

لبعويواوالبيهقيلثخاوأبونيوالطبرا

ئمامةورواه
(10)

سكرأباأن@مالك.لنأن@عنالله،عندبن
لماز@(11)

(1)

بميمه@ييتخمكاد@النبيئ@ان

8/1المجتبى!فيإ 7 05)لهالكبرىإ،@وفي931و4 19)روللام@((86 52)

9هو@ 5 9ههو@@و@7978@و@9285الحلمية@ا@51و@21@2 .@ا@او@844@4

لةلرساا

8/9دالمخبىاديالسانيوأخرجه: ردي3،1
الحلميةط(0295)لهالكرى!،"

حادياضإلىأنطرقالأن@صقا@ةطريقمنالرسالةط(9454)و
3

الرى".أصبحهفييالتيئ

ط.ثا(53)والحلميةط.(9159)لهالكرى،،1وفي8/93،1المخى!"وفي

يميمط.فييختمكادال@يك@أن@أن@.أنجصأصقتاثةط@هقسالرسالة

.@و@2723@3271)و(5431)و(3075)و(9003)م@دهلي

4/2مندلي (8631)ر(8629)و(8628)2و/6(6747)-(6743)7

2الاثر!محانيالصرحفي 6 4 / (6653)و(6652)العلميةويرط4

.(6392)صحيحهفي

الطرالي،يربلن(أحمدسسليمان3الفاألرالحرال،الرحالالحالظئو
هأ.360)سنةوتوفيمأ،260)سنةولدالثلاطيالمعاجمعاحب

1عهابأعلامو@صيرك@45،هالمظم@ 1 9 / 1 1و6 /2الجانامر@ةو"2،9

الطبعيى.كلتال@256(لأومطاا1فيأخرج@والحديت

لي
(374)@هالتيئأحلاق"

لي
1الكبرى!السن" 2 8 / 1 .(3)لهالحاتمإ،جزءرميا0

3ا@الش@المرح@ي 1 .@و@2313@3

علوق.البصري.الأنصاريمالكبنأسبناثهعندابن

2/8"والتعديلدالجرحانظر: هأ،39)1/614الكسالهنيبودته@1(،893)93

.(853)لنقربولا

سعتانبناطهعدوالغار،والطريقالضيقديوصاجه@اطهرئزلخليفةفو

متةول@يىالفيلعمبغدولدتحاففأليبرالصدقيلكرأئوالقرضي،عامر

مأ.ا3)سةوتوفياسهر،



-

يللفعائد@لعللفي@لجامع

يكس@ه،النبيئبخاتموختمهالكتاب،هنالةوكتبالبحرين،إلىبعئهاستخلف

سطر!.)اك@وسطر،ولوسول(سطر،)ئحفد(أسطر:ثلاثةالخاتمنقشوكان

بنواويلطحاوالترمذيواريلبخاواسعدبناأخرجه:

والبغويلبيهقيوالئخابوواجان
حميد@رواه

(9)
خاتمهكان@لىالنبيأن"مالك:بنان@عنالطويل،

منط.فصهوكانفضة،من

لبخاريواوأحمدوالحميديسعدابنأخرجه:

(3)

(5)

6)

(7)

(9)

(12)

1ولسحداالنطمقاتانظر. الإنلامإ.تاريحو.الضحابق@2/81،مححمو2،5
2الاصابقهو@الراضديشأ،الحلفاء)عد87 4 6 ى.815)3/

.3لملأا/@الطقاشهلي

البخلىيعندأخرىروايةفيووقع.(875له7/302و3(،1"للا4/001صحيحهفي
0 3 أبييدو@ييدهلييرواليئخاتمكاد1ةبلمظأصعنتمامةطريقمن@5879@72/
فأخرجةقالأري@بنرعلىجلسعنصانكادفلصالكرأبيصغدعمريدوليلعدهلكر
الحا

نجلهه.فلنمابئلنزحعنمادمعأيامتلاتةلاختلمناقال:فق@لهيعتفحعل3

تجحقيقي(91)له"،المتصانل"وفيوي@471(،(1747)الكير"دالحامعلي
.(6)املاالحليةط.رلي2للأ/4الانر!معاني@ات@رحفي

.(6393)و(9654)و(4141)صحيحهفي

اللهإلايلهلا"كان:النقتىأننيهوقع(362)وديك@(،8)@هالنيئأخلاق"لي
اكا.رشؤلئحند

.(3136)التهدشرحفي)مأ.(17)ويلاا("دالخاتمفي
فياختلفالطلحات،طلحةمولىالحصري،الط@هلحميدأبيلنحميدعدةأئوفو
مدل@.تقةاهأ:42)وقيل:اهأ،4")سنةوتوفيلطلأم@،شةولدأيمياسم

2والحديح!الالجرحانظر. 3 9 6النبلاعهأعلاميرو@)769(،3/ 3 / 1و61 6،8

.(1544)لتقريسهاو"

3لالطفاشاير 6 6 /1.

الحميديالأسديالقرشيلكرألوع@ص،بنالزليربنا*عدالحاطالامامئو
هأ.2الامةتو@يالمشدإ،صاح@1المكي،

1/3العبر"وإ)672(،5/7الكبير!التاريخانظر.إ .01/616النبلاطأعلامودسير7،7

.(1214)مده@يأحرجه:والحديت

9م@دهفي 9 2ر3/ م@.870)ا"7/2صحيحما"لي(13).66



الانقطعناوري@ملل
-

حبانبنوايحلىبووأئيلنساوالترمذيواوداوأبو@
(

لبغويوالبيهقيوالثيخا
رسولأنمالك:بنأنسعنعياش،أبيبنأبانورواه

صفتمه.على@حديصنعلا9وقال:فضةمنكلهخاتمااصطنع

سعدابنأخرجه:

خاتمطرحلمجلىاللهرسولأدفيها:لي@أن@عنالرواياتهذفكل
تقدم،ماغيرأخرىطرقالهانف@أن@،عنالزهريروايةأما

إبراهيم
(1)

سعدبن

رق.لو

ةرواب@

.(4217)سةفي

7الكبير@.@الجامعمي حدبالمناوقال.تجحقيقي@89@لهالالثمانلأ،وديا@4

الوج@ه.هنامنغريبصحيححسن

1والمجتمى@8/371في 7 9اه@لهاالالكمرص@وفي931و4 5@-@189 5@@.

الرمالة.ط.(9452)-(9449)والحلمية

16)صحيحهلي)،(.(3827)م@دهفي 39)

(3139)السقهالضرحفي(7).(367)@هالنبئأخلاق"في

3@الخافي
3@الطقاشهليلا(.(15)و(14)" 6 6 /1.

إصحاقأئوالرمريعو@سالرحمىعدلنببراميملنسعدبر3بمرافو

مةوتوفياهأ،ي@.رلديسةقاثح،بلا@يهئكلمرقذحجفنقة،السدفي.

(5183)

1/1الكمالهدقهنيبنطر. 11 1 اققريب@هو@3(،1يهودالكاث@ه)071(،2

.(1)كلا

1"/3أحمدكد 2ر6 6/1ومسلم2،3 5 14)ثاودوأبيلاه(،(9302)1 2،)2

الرسالفط.مما(72)والعلسيةطما(44)لهالكبرىإ،وفيأا،ما/8والنساني

3لهبعلىوألي 5/2عوالةوألي)5653(،و(53 5 2وه/ول622)4 5 5،)4268(

.(5490)حانب@وا

سإبرايمطريقسالرسالةط.لها(و)04الحلميةط.)60،9(النائيعدوقعؤقذ

فضر@فص3خارجليدفيرأى@التيئأنأن@.إعنالزهري،عنمحد،

برسحتىتثكانلقصيبإصبمه

ليكماحاتمأبوقال
عنسعد،سإبرامبمرواةلمكنا:(1453)لابنه"الحلل"

والضحيح-العمري،سلمةأبيالعريزبمدوالخطاسةقالجمز..الئيئأنالزهري



-

@لفع@مد@@لعللفي@لجامع

عنالزهري،عنثلاثتهماللهعبدبنومحمدحمزةأبيبنوشعيب

يومأ@رق-منخاتمأيثيه@اللهرشؤليدفيأبصرأنه9مالك:بنأن@
@هالنبيئفطرحفلبسوه،صرق،صالخواتمالناشفصنعقال:واحدأ-،

ئسلم.روايةلفظوهذا.@خواتيمهمالناسفطرحخاتمه،

اتخذبئاللهرسؤلأنأن@:إعنالزهري،عنفرواهيونى،وخالفهم

بعضفيوجاءالتمه.رسولئحمدونقشه:حبثيئفصقولهورق،مقخاتما

كفه@.يليمفافصهيجعلكان"الروايات:

وهببناللهعبدفرواهانحدلصهذاروايةفييون@علىواختلف

وعئمان
(4)

ان@بلفظ:أنمىعنالزهري،عنيون@،عنعمربن

اشه.رسؤلمحمذونقشه:حبئيففقله@رقمنخاتمأاتخذيك@اللهرشؤل

(2)

3)

(5)

فيوذكر@ا.الئبيئأصحابمنرحلع@يال@ي@،أبيعنالزمري،حدنجتص
(1448)وانظر.أأ،ح@إكانالخاتمب@حاتم.ابيلالن@الحللا

الرمري.طريقمنالرسالة،ط.ككا()اوالحلميةط.(9507)الانيوأخرجه.
أعلماواثهلالصوابأضبماسلومداص"الاني.وتالالح....@اللهرئؤلأن

.(3538)الحديخثفياللمظمدازاديحلىأليررايةوفي

3/2أحمدعد 2ع@الةوألي2،5 5 7 / )ك@68(.5

.(370)يلأاليئأخلاق"فيالئيخأليعد

3ير@الطقاسمدابنعند 6 6 5ومسلمك@522،وأحمد1،/ 2 / لكا.2(61
1لهرالرمذي2(،164)@اردرأبي"(61) بنحفيفي،هأ7)لهالالمنمانلا،وفي3(،7

الرسالة،@مما(46)والعلصيةط.(1295)له@الكبرمحه،وفي8/931والناني
يالبيأخلاقليإالئغوابي@،يملى@7353وأبي

.@ا@4.@وابغويالع،ه@@

صالح،نقفبخارك@تصوأصلهالصرك!شحندأئوالددي،لقيطبنفارسالن
مأ.لا.2سةتوفي

5/01الكسا@هالتهنيبانطر: القريبماو")7273(،ولالكاض@اى،437)3

3دالطبقتايرسحدابن 6 6 2دشةأليوابن1،/ 5 ماحهوابن1(،5

@13 6 8/1والساثي@@4 7 الحلميةط.(1395)لهالكبرىا،وفيا93،1و2
3لايحلىرأليالرسالة،@لا(47)و 54).



3ناو:رال@علل نقطع1
=

سليمانورواه
(1)

وطلحةبلالبن
(3)

عنيون@،عنيحيىبن

فصفيهيمينه،فيفضةخاتملبى@اللهرسولأنأنى:إعنالزهري،

يون@،عنالليثتفردحينفيكفمد،يليممافصهيجعلكانحث@،

تابعه.ومنسعدبنإبراهمروايةبنحوأن@،عنالزهري،عن

حجرابنجمعوقد
(6)

الروايتين:بينالتوفيقفيالعلماءأقوالبعض

الألوان،منلودعلى@رقمنخاتمأاتخذ@ماللهرسولأنالأول:
خواتيمهمرمواانبعدئتمرما@مثلهاتخذوافلمامثله،أحديتخذأنوكره
الإسماعبليقولوهوبه،ليخنمونفهآخرخانمأاتخذ

(4)

(5)

ةعتيقأبيساللهغدلىصالمدني،التيميالقرشيللالبرمليمادضحتدألوئو

مأا72)شةنرليإمام،نقة،

2ولالكماولتهني@1و3،لثهدالثقاش@6اظر: 6 2و6 6 الكاشس@و)0842(،7

(73"2).

6/1شنملمعد 5 راس)6353(،يحلىوأبي3(،يلاللأماجهواس)26(،(02للا2

3)،والغري3(،6لااجان 14).

جمم.قصدكلةالمدفيالأ@صاريالزرقيعيمن@أبيلنالنحمانابن

س@والالتقرال@842(،@والالكاس@9(،2)@لاسه@515الكساال@تنىانطر:إ

9لهالكبرى!،"وفيكلاا،/8والناني)26(،(20لكا21،/6ئنلم 0 13)

أحلاق"فيالثخوألي3(،هيطيعلىوأبيالرسالة،ط.ثا(ول@4العلسيةط.

.(1431)لبغويوا)663(،@البيا

صنةولدالمه@ي،الرحمنعدبىمعدبىالليتالحوثأبوالحامظالامامفو

مما.ا75)شةرتوفيه@،93)ةوقيله@9لا

المجلاطأعلامو@ير)5065(،اث@/6الك@ادو@هليبول،+،@الثقاش@الظر.

1 3 6 /8.

7/2الخلىيعندحدثه 0 (58)ما1

03البري!الفغير 93 /1-3 9 )ه@85(.عف5

الاسماعيلي،الجرجانيإسماعيلبنب@راميمبنأحمدبكرأبرالحافظالإسامئو
مأ.ك@)اشةوتوفيهأ،2)كلامنةولددالضحيح!،عا@

انطر
16/2النبلا@هأعحمودسيركل@801،الستطما"29 92-2 الحنان!@رسر@9،6



-

@لفعائدي@لعلل@لجامعفي

وألقواألقاهفلكعلىالناستبعهفلماللزينتعالخاتماتخذأنه@لثاني:
آخر.خاتمأاتخذختمإلىاخبمفلماخواتيمهم،بعد@لث

لالأنةالفضة؟خاتممكانهاتخذالذهبخاتمطرحلماأنه@لثالث:

يقصدالزهريرواية@ياثذيالخاتمطرحفيكونكتبه،علىالختمعنيستغني

فطرح"قوله:فيالذهب-خاتمأي:الموصو@-جعلهفقدالذمب،حاتمبه
لنوويوالمهلباقؤلوفو"خواتيمهم@طرحواخاتمه

(1)
قالنيلكرماوا

روايةانإلىوأشارمجملأ"،الكلامجاءلويثاعوهذا"عياض:انقاضي

الأويلهذاتحتمللاالزهري

للشيهخ:ايسماء@وتدليس@لثاني:

لأمرهنعميةةبهالمشهورخلافعلىكنبتهأؤشيخهباسمبأتيأنوفو
النوعهذاوفيالسابق،منأخفوحكمهحالهعلىللوقوفوتوعيرا
فيالحالإننممحرفةلطريقوتوعيروللمرويعةللمرويتضييع
قذالتدلي@هذايدل@منإنإذعليه،الحاملالغرضلحسبيختلفكراهيته

أوعنه،الراويمناصغرأوثقفغيرسمتهغيرائذيشيخهكونيحمله
عنهالزوايةكئيركونهأودون@جماعةمنهال@ماعفيشاركهقدالوفاةمتأخر

واحدة.صورةعلىشخصتكراريحبفلا

الحديتمصطلحكتبفيوألقابهموكناهمالرواةأسماءأبوابقلت:
والانقطاع.بالاتصاللهعلاقةلالأنهةمنالنوعبهذاأحق

ضنملما4/308.صحيحسرخ
ئحرحيرالدراريالكواكبمهلفاته:إمنالكرماني،عليلنيوسفضحثدسهو

سنةولدالأعول!،فيوالرثودو@النقودالقر@د"ضماترو@"البخاريصحيح
مأ.786)لسةوترفيما،177)

3م@ق@4/لكاالدررداا@طر. 6/2لذهبهاوالفدوات1،0 1وللأعماوالا9،4 53.

6/6المعلماإكمال1الظر 1

1الحدبشاعلمأللامعر@ة"انظر. 5 8 1الحدبشهعليموداخنصربتحقيفي،0 3 4 0

لأسماء(.ا)تديىالمحتضين!ودلسادتجحقيقي،



الانقطلعمحللإي@سناك
-

ويعسرشيخه،@سمفبموهالشيوخ،تدلب@الر@هييدلروقد@

اشث،إسحاقأبوروىمامثاله@لمدثى:شيخهمعرفةعلى@لباحث

ليلةفيقرأمنقال:اتهعمرابنعنالجديى،اللهعبدبنالمغيرةعن

الغافلين.منيكتبلمآيالبعر

أبيطريقمن(3445)والدارمي)98503(،شيبةأبيابنأخرجه:
الإساد.بهذاإسحاق

أولهاأوحهثلاثةعلىفرواهإسحاق،أبوفيهاضطربالحديطهذا

قدمناه.الذيالطريق

أبيطريقمن)النفسير((24)منصوربنسعيدأخرجه:والثالي:
عمر.ابنعنرجل،عنإسحاق،

طريقه،من(63)@لقرانا@ضائل"فيالضري@ب@اأخرجه:لث:لثاوا

عمرابنسمععمن

وابنمنصوربنسعيدروايتيفيجاءالذيالمبهمإنيقول:أنولقائل

هوالمبهمأنيعني:والدارمي،سيبةأبيابنروايتابينتهقدالضري@

الجديى.اللهعبدبنالمغيرة
بعلتين:الحديثيعلنلك:عدفنفول

بالسماع.يصرخولممدلق،إسحاقأباأنالأولى:
نكودوقدالجديى،بنسبترجمةعلىلهأعثرلمالمغبرةأنو@لثانية:

:50:"الموقظةالافيالذهبيقالإسحا@،ابيتدلي@وليدةالثخصيةهذه

الصحبح،خبزةفئرذالنقة،الراويجهالةإلىالأسماءتدليىيؤثيوقد.."
إسحاقأبالأنةاليشكرياللهعبدبنالمغيرةهويكونوقد1،0مفسدة.فهذه

بعنعنةمعلولأيبقىالحديثفمانالاحتمال،هذاصحلروحتىعنهيروي

إسحاق.أبي

6الاك@79الكسالا@هنيبانظر.(1) 72).



-

@لف@لئد@لعلل@لجامعفي

مرفوعأ.الوجههذاغيرمنالحديثهذارويوقد
5الحاكمأخرجه: 5 5 /1-5 5 عنزياد،بناللهعبدطريقمن6

دمنقال:كلح،اللهرسولعنهالا،عمرابنعنالقرظي،كعببنمحمد

منكنب@يةمائةقرأومن@لغافلبن،منبكتبلمليلةفيتيالخعرقرأ

."@لقانتبن

"وا؟إسناده":"التلخيص9فيالذهبيقال

أممولىسمعانبنزيادبناللهعبدالسندهذاوهاءسببولعلقلت:
5/7"والتعدي@الجرح"فيحاتمأبيابننقل@قدسلمة، عن(27لا1

فقال:سمعان،ابنعنمالكأسألتقال:أتهالقاسمبنالرحمنعبد

بنإبراهيموكانالحديث،متروك9فيه:قالأثهأحمدعنونقلكذاب(،إ

الحديثصضعيف9يه:قالاتهمعينبنيحيىعنونقلبالكذبإ،يرميهسعد

لي@
مه.أوثقوهوعقبةبنموسىخالففماتههذا،اقهعبدحال

3ويا(3444)الدارميأخرجهفقد عنعقبة،بنموسىطريقمن(44

بعشرليلل!فيقرأمنقال:موقوفأ،عمرابنعنالقرطي،كعببنمحمد

الغافلين.منئكتبلمايالب

بناللهجدعقبة:بنموسىعنالراوينف@مقال،فيهالإشادهذاأنإلا

@الكمالتهذيب"فيالمزينقلفقدفيه،ئكئموقدأوش،أبيبناللهعبد

4/1 8 أصحابناعند@اكانفيه:قالأئهالمدين@بنعليعني@433(0
منعندهموهوضعف،فيه"فيه:قالاتهعليبنعمروعنونقلضعيفا@،

بنيعقوبوعن@،لأضعيفيخه:قولهمعينبنيحيىعنونقل@،الصدقأهل

هو".ماالضعفوالىالحديث،صالحصدوق،"يخه:قولهشية

عمر.ابنعنيصحلاالحديثانالانظهر

1/4السلقنلالن"الحاكمستلودعلىالذمبيالحاظاستدراكالمختصر(1) 7



الانقطعر@شاوةمحلل
-

العاص.بنعمروبناللهعبدحديثمنوروي

خزيمةوابن3(،1لثاداودأبوأخرجه:@قد
(1)

1رو وابنبتحقيقي،(14

ابنطريقمن(705)والليلق@اليويمعمل"فيال@نيوابن)2752(،حبان

ابنسمعأتهحدثه:سويةألاأنالحارث:لنعمروأخبرنيقال:وهب،

قال:أتهالله-سزرسولعنالعاص،بنعمروبناللهعبدعنيخبر،حجيرة

@لقانتين،منكتببمائةقمومن@لغافلين،منيكتبلمتياتبعشرقمالمن

@لمقنطرينإ.منكتب@يةبالفقرأومن

1قبيلخزيمةابنفقالسوية،ابيكنيةفياختلفوقدقلت: 1 43):

حبان:ابنوكناهجرح!ولابعدالةسويةأباأعرتلافإئيالخبر،صحإنإ
أهلمنسويدبنحميداسمهسويدأبو":(2572)عففقالسويد@،أباإ

سويةإ.أبوقالمنوهموقدمصر،

جرحإ،ولابعدالهسويةأباأعرفلافمانيخزيمة:إابنقولأماقلت.
بماوفاضلأ،كان3:9لما/4لاالإكماللافيماكولاابنقالبماعنهفيجاب

حجر@يابنقال
أبو"حبان:ابنقولوأماصدوقا.":(4378)التقربب!"

@االكمالتهذب"فيالمزيقالهلماعنهفيجابسويد"،بنحميداسمهسويد

3/33 سوية،أبيبنسويةبرعبيدواسمهسوية:أبو6(:إ212)قبيل1

نقلبعدماك@16"التهذيبنهذيطال@فيحجرالنوقال@،مولا@مالأنصاري

عنفقال:الوجههذاصحزيمةابنأخرجهوقدقال،كذا"حبان:ابنكلام

ابنعنصالح،بنأحمدصزنجويه،بنحمبدأخرجه:وكذاسوية

الصوالمجه.وهووه،

6/1لأشرات!اتحفة"انظر: 0 9/5المهرظإنحاتو@لم@(،74)6 4 6

11/2"الجامعالحسندو"1(،1894) 4 .(86لاه1

سأتي.كماليهتوتفلانمايصححصلخزيمةوابن(1)
صالمطبوعنيمكدا(2)

5@لىالرجوعوعدايهنيمه،تهذيا1
ستهضابنصجح

حدنمه.سويةأبالانوجدناه.



-

يالفالاثد@لعللفي@لجامع

بعضأخبرنيجريج:بنالعزيزعبدبنالملكعبدقال@خر:مثال
(1)

بني

ه@،عباسابنعنعباس،ابنمولىعكرمةعنبم@روالنبيمولىرافعأبي
مزينةمنامرأةونكحركانقعأم@)خوته-زكانةأبويزيد-عبذطلقفال:

لئسعر؟الشعرة!-هذهتغنيكماإلاعنييغنيمافقالت:وو،النبيئفجاع@
بزكانةفدعاحميقيعبمالبيئفأخذتوبينه؟بييففزقرأسها-منأخذتها
يزيد-عبدمنوكذا-كذامنهلهفلاناأترور"لجلسائه:قالنملاخوته،

طلقهاايزيد:إلعبدالنبي-@قالنعم،قالوا:"وكذا؟كذامنهلئهونحنا

ياثلائاطلقتهاإنيفقال:اخويم@دركانة@ثم@مرأتك@ر@جعقال:ففحل،

ألشاطنقترلمماألتمآ@صايخهاوتلا:ر@جعها@علمتصدقدقال:الله،رسول

دحتخهن،.نلنتض

ومن2(،961)داودأبوطريقهومن1(،1334)الرزاقعبدأخرجه:

.7/339البيهقي@اودأبيطريق

ئقتهمعوهوجريجابنأجلمنتالف،إشادالإسنادهذاأدول:

ثلس@مماالإسنادوهذاالدارقطنيذكرهكماقبيحأتدلبسأيدلسوجلالته

لضعفه.الراويفأبهمجريجابن

فيدلسهالراوي،ضعفأسبابمنأنالحديثاهللدىومعلوم
اوالحديثبقوةيحكمأنقبلالباحثوعلىالحديث،تحسينأجلمنالمدلس

3/1@مننمهفيالدارقطيقال(1) 7 أمل1الرسالة:.@(3365)وعقبالعلميةط.4
الحملتت@)نمامعروف،غيررحلبروايتهينفردسحبريحتجونلابالحديثالعلم
الجهالضاسمعنهارتمعقدرحلأأرمنهورأ،عدلأراولهكان@نابالخر،عندمم
ارتفعصفتههذهكانف@نافصاعدا،رجلانعهيرويأنعهالحهالةاسموارتفع
انفردواحدرجلإلاعهيرولممنفأمامعروفأ،جنتذوصارالحهالقىاسمعه

أعلماواللهيمر@يوافقهخىفلك،خرهعىاتوقفوجبلخر،
اسمها(2)

"

1عقصالرزاق!عددمصنصانظر.عوير،بتسهبمة@ 1 333).
صسسحهفيعاإلايدل@لاالتديىقيحم@ثهجريجاستدلي@تجنب"قال.(3)

6/3التهذيسهتهدب@محروح!. 5



احنقطعريمناوةعلل
=

مظانفييبحثأنالأمرهذامثلفيضعفه
(1)

هذايجدقدلأنهثالحديثهدا

ابنوجدناالبحثوبعدأبهممعمناسمفكرأوبالسماعصرحفدالمدلىالراوي

2/4الحاكمأخرج:فقدشيخهباسمصرحقدجريج 9 عنجربج،ابنطريقمن1

عكرمة...عنط،اللهرسولمولىرافعأبيبناللهعيدبنمحمد

بناللهعبيدبنمحمدوهوجريجابنشيخلاتبينالروايةهذهخلالفمن

بنيحيىوقالالحديشا،منكر"البخاري:قالجدأ،ضعيفوهورافع،أبي

ذاهب@جدا،الحدي@المنكرحاتم:أبووقالبثيءال@،حديثهلي@ال@معين:

يصنحهالراويأنوذكرتافيخ،تدلي@هوالتدليىمنالضر@وهذا

أولضعفهشيخه،لحالتعميةو)مابالعبارة،للتفننأوسيوخهلتكثيرإما
الله،عبيدمحمدسشيخهضعفلثدةهداجريجابنصغدانمالجهالته

لاإذةقببحاتدليسأيدل@جريجابنبأنالدارقطنيكلاممعنىنفهموبهذا

مجروح.عنإلايدل@

1/2أحمدأحرجه:ماوهوبه،يتقوىلاآخرطريقوللحديث 6،5

7/33والبيهقي2(،005)يعلىوأبو ع@الحصين،بنداودطريقمن9

الحديث.عباس...ابنمولىعكرمة

فيالحصينبن@اودلضعفةحجةبهتقوملاضحيفالإسنادوهذا
أبوقالفمنكر".عكرمةعنرواهداماالمدينى:بنعليقالخاصة.عكرمة
مناكيرإعكرمةعنأحادثهداود:إ

4/3دالمهايقهمطتفواحدكا.ؤحد@يميظلب@فاالنيلهالمحرو@مكانهأفي(1) 41.

3/6الاكلالهلميزان(2) 3 .(079لا5

صالتيئدلكصالررايةلحيشرركقدل@ال@كوندما.أحرى،آسبابوماك(3)

أرعنمىالراويمأسأععرالنغكودأووالإسا@النلينهثىهممنقبل
فيغيركثيراشيحهعنيرويالراويكونرجماضي(عديخهمرغوبغيرالثيخكون
ا/الوفيتاالكت"فيالمقاعييلاث@جهماهلانحورالظر@يللتكرار،لحنحااممه

4 4 بتحقي@ا.9
2")2/،الاعتا@هزان@لا( 6



-
@للف@ائد@لعللفي@لجامع

الإسنادوصاحبضعيف،الحديتهذاأنلنايتينالعرضهذابعد
والإسنادللمتابحة،يصلحممنلي@الضعف،شديىاللهعيدبنمحمدالأول:
النجعةأبعدوقدعكرمق@فيخاصةالحصينبنداودلضحفضعيف،الاخر

الإرواعا"فيفقالالطريقين،بهدينالحديافحسنللقالألبانيالثيخ
عكرشه.عنالطريقينبمجموعحسنأالحديطيكونأنمنأقلفلا)3602(:إ
"فيوقال

6/4داود"ابيسننصحيح الحديثأنمنهينلخص":00
الطريقين!.بمجموعالاقل-على
منكرأ.يمويلافالمنكراغرببمنهجهذا@تول:
ذكركماالدليى،قبيحفهوجريجابنلنبينسقناهاإنماونحن
فيالدقيقةالقضايامنوالالهامالحديث،بهذاحدثهمنأبهملأنهالدارقطني،

ةالبصرةفيالحديثصنفمناولمنحافظثقةجربجابنولانالحديت،علم

الستة.الكتبرجالمنوأنهسيمالاعنعنتهفييتساهلالاسبعضولأن

ركانتمابنيزيدبنعليبناللهعبدطريقوهواحر،طريقوللحديث
ابنحاشيةفيإعلالهافراجعأيضا،معلولةروايةوهيجد@عنأبب@عن

2داود"أبيسنن9علىالقيم 1 7 / 2-2 1 جريجابنروايةبهتعلمماوهي8
أعلم.واللهبحثناها،التي

.(6302)"الغليلإرواء9و)1826(،4/637الأسراتتحفةوانظر:إ

الحديثوفكرابي،وسمعتحاتم:إأبيابنقالتخر:مثال@
وهبأبوقال:بقية،عنراهويه،ابنإسحاقرواهالذي

فيامرإسلامتحمدوالاقال:عمرابنعننافع،حدئناقال:الأسدي،
رأيه.عقدةتعرفواحتى

الحديثهذاروىيفهمها.منقلعلةلهالحديثهذاأبي:قال
عنعمر،ابنعننافع،عنفروفأبيبنإسحاقع@عمرو،بناللهعبيد

بنبقيةفكأنأسدي،وهووهب،أبوكنيته:عمروبناللهوعيدبم@،النبيئ
يذاحتىبه،يفطنلكيلاأسد،بنيإلىونسبهعمرو،بناللهعبيدكنىالوليد



اكنقطعر@سناو@لل
=

الناسأفعلمنبقيةوكانبه،يهتديلاالوسطمنفروةأبيبنإسحاقترك

نافع؟حدئاوهب:أبيعنبقية،عنروايتهفيإسحاققالماوأمالهذا.
الحديط،هذابقيةعنحفظلعلهإسحا@أنعندي:وجههأنغيروهم،فهو

بناللهعبيدوتكنينهالوسط،منإسحاقتركهمنبقيةعمللمايفطنولما

"نافععنأونافع،حدثناقوله:فيلقيةلفظةيفتقدفلمعمرو،

يفلتسو@ليستدلث:لثا@

منسمعهحديثإلىالمدل@بجيءأنالتدلي@منالقسمهذاوصورة

الثيخوذلثضعيف،شيغمنالثقةالثيخذلكسمحهوقدثقة،شيخ
الأولالثقةمنالحديثسمعالذيالمدل@فيعمدثقةشيخعنيرويهالفعيف

محتملبلفظالثانيالثقةعنالثفةويجحلهالفعبف،شيخهشيئمنهفيسقط

فضالةب@ومباركئنلمبنالوليدالنرع:بهذااشتهروممنكالعنعنة.

التحديثفيهولثرطصفوانبنصالحبنوصفوانالوليدبنوبقية

إلى@خرهالمدل@منلاخباروا

الجيادفيهيذكرأي:تجويدأ،القدماءسماهقذالتدلي@منالنوعوهذا

لأنأوالقبيح،الصنعبهذاجيدأالإسنادظاهرحعلأنهأوالإسناد،أهلمن

لأالأمانيظفر"صاحبوسماهرواته.جيديبقيالمدلح
(7)

التحسين!"ت

الإشادظاهريحسنالمدل@أنأي:

.(1957)العلل!1

.(74للاهدالنفرببهرالشولة.اندلب@كنبرنفةومو.

6لهدالتقريبمافيحجراب@لنلثوصفه 46).

.(73لىاتقرببما@الضعماء.عىالدلي@كنبرصدوقرموة

2لالالتقريبافيحجرالننقل يدل@كانأنهميهالدمثقيزرعةأبيقول(93

انسولة.ندلب@

5هلأه-النطرا:توجه"ةانظر 1/2الراوبربدود@6،9 26.

38الظر 0

الزاوبتدريبو"الحضير،@وا/933الحلية@1/412المغيشادمتحةانظر
1/2 .36البوطيا:ألبةوالصرح2،6



-

ي@لفعالد@لعللفي@لجامع

منالمجروحيسقطفاعلهلأنتسوية.التدلي@منالنوعهذاوسمي

هذاعنالعلائيقالالثقة.فيرجالهحالليستويشيخهبعدمنالإسناد

لحالوتغطيةغث@أثهمنها:كيرة،وجوهمنجدأمذموموهوالوع:إ

به.الاحتجبمأرادمنعلىوتلبيسالضعيف،الحديث

منهيسمعلملأثهةعنهيتحملهلمماشيحهعنيرويأتهومنها:

بدونه.ضيخهيروهولمالضعيف،بتوسطإلاالحديث

بشخهألحق@ربمافيه،لهيأذنلمبتدليسشيخهعلىيصر@ائهومنها:

سافطأيوجدثمالضعيفالواسطةعنرواهأئهعليهاطلعإفاالتديى-وصمة

كذلثإولي@الحديط-ودل@أسفطهالذيشبخهأنفيظ@الرواية،هذهفي

عليهالأئمةويحكمحديثا،التسويةبتدلبس@شتهرمنبر@يوقد@

مثاله:@لحديث:ذلكافةهوكذابادل@ربماأنهعلىفيحملبالوضع،

عنجريج،ابنعنالوليد،بنبقيةعنخالدبنهثامحديث
عثابرابنعنعطاء،

(3)
@حدكمجامع@ا@ذاعيهنه:اللهرسولقالقال:

العمىأ.يهرثفلكفإنفرجها،إلىينظرفلاجاريتما@وزوجته
عديوابنحبانوابنحاتمابيابنالطريقهذهمنرواة

(3)

(6)

1التحصبلاجامع" 02-1 03.

عدوق،أميفبنيمولىاللامي،الدمشقيالأررقحالدسممروادتأئوفر
هأ.249)سنةوترنيهأ،ا54)ويل:ام@،53)سنةولد

4ولالكماال@تهذيب@الطر. 0 7لا1 )2229(،م@2الاعتداال@4/والميزان6(،1
(7291)لتؤيبهاو@

المطدعدلنالحبمسيالتببئعماساتصعدالعباسألوالحر،الأمةجر

مأ.*)رقنن:هأ،67)سنةوتويربتين،الهجرةقلولدالهاسمي،القرشي
95،3و3/133اللاعهأعلامودسير2/0،2قاسعلابنالصحابنادمححماسظر.

3/2و@الإعا@ه 2 .(4كلا9)9
2لالعللاا1 1/0"لمجروحينلا(5).(39 22.

2/2الالكامل، 2@الموضوعش@2/ديالحوزيابنطريقهرص6،5 7 الفكرط.1
اللص.اعواءط.(1278)و



الانقطلعري@شاومحلل
=

عساكروابنوالبيهقي
(2)

حاتمأبووقالالموضوعاتافيالمحجوزيابنأصرثههذاوالحديث
أصللاموضوعةالأحاديثالثلاثةهذاخرين:إحديثي@معأصردهانبغد-

لاوحذئنا!"حديث:كلفييقولانههؤلاء-فظنوا-يدلس،بميماوكانلها،

يفتقدوا
()

"متهالخبر

ابنعنضعيفإنسانمنسمعهبقيةيكونأنيبهحبان:إابنوقال

بطفلككلفالتزقعتة،فدل@جريج،

أخرأحا@يائلاثةالإسنادبهذاحدثناه@روايته:بغدعديابنوقال
المجهولينبعضجريجوابنبقيةبينتكونأديئبهالأحاديثوهذهمناكير،

بعضجريجابنوبيننفسهبينيدخلماكثيرأبقيةلأنالضعماء؟بعضاو

"المجهولينبعضأوالضعفاء

ميخةدقىلربماأوالواهين،بعضعنقد@لسهبقيةأنيتضحكلههذافمن

1)

2)

3)

9الكبرص@7/الالسنن .9وه4

المعروفالتمالعيئ،الممنقيالقاممألواثصبةبنالحسنبىعليالحافطالامام

تيين9وثمثق!تاريخ@فلكفمىالكئير،وصفسأ9لهشةولدعاكر،بابن
ط571)مةتوميويخرمما،القرصهكد@

2/3الأعيا@هاتود1ةانظر 20/5النبلاءاأع@موالسير0،9 اتوالشلو5،4

4/2لدهبلأا 39.

49/2دمقالت@ريخ 1أخرىمرةصرواه1،1 5 7 / 6 صعمار،سنامطريقص9

أمحالد،لنلهنامعمربنئاممنتابحةمنهأثريفلا"ةالألاليقالل@لقيق@
.(195)الصي@قهالأحا@يثالسلسلة"أرجحكعاحمالد،ع@محر@عممار"@قول@ن

عدةصسسحةوئوطريقهمنرواةفماالأقرب،فرالألانيرححهماولعل

1/2دالسجروحينافيحاناب@رواماأحالحي@ /2دالكاسل،فيعدىوابن0،2

2 6 خالد.بنمامطريقمن5

2 7 1 / السلف.أضياءطول@721(الفكرط.2

عدقليلةلغةعلىمنافحلهويتحزفيجرم،أوناصببلاالرفعلرنحاتمألوحذف

4الحميدسحدالتيخطعةحمسحأمفيداتعليقأانظر:العرب. 7 0 /3(15

.1/202المحررج@!@(7).(23الاانحديشه

2/2الالكامل، 65.



=

@لف@ائد@@لعللفي@لجامع

يخهمطعونعنإلايدلىيكادلاوفوجريج،ابنعنعنقذسيماولاجريج،ابن

فيوشذوذ@سنادوتدلب@تسويةتدليسحديثفييكونوقد@
قال:راشد،بنمنصوربنأحمدروىمامثاله@لسماع:صينةدكر

حدثنا
بنحبيباخبرنيقال:جريج،ابنحدثناقال:عبادة،بنروح

قال:ل@نه،طابأبيبنعليعنضمرة،بنعاصمعنثابت،ابي

عورقا.الفخذفإنفخذك.عنيمثف@الا:@اللهرسولقال

1/2الدارقطنيأخرجه: 2 طربقمنالرسالةط.(874)والعلميةط.4
الإسناد.بهذاراثد،بنمنصوربنأحمد

فهومنصوربناحمدأجلمنحسن،ئهاظاهرةإسنادهذالتول:
4/1المنير"البدر"فيالملقنالننقلهفيماالقطانابنقالصدوق 44:

الاولىفيالديوالانقطاعثقات،رجالهأيضاوهذا"
(3)

وحبيبجريجابنبين

جريجابنعنالقرشي،اللهعبدبنيزيدرواهوقدهنا،زال
(4)

بنأحمدلكى"

النبينسماعصيغةفذكرروحأصحابعنأغربفإثهفيه،و@منصور
فلث.بيانسياتيكماوحي@جريج

1المختارقا1فيالضياءأخرجه:فقدتوبعقدأحمدالةإلا 4 5 / 2
بعدوالخمسونالرابعالمجلسالخبر"الخبرموافقة"فيحجروابن)515(،
3838المائة: حدئناةقالالعوفي،سحدبنمحمدطريقمن1

بنروح

عنثابت،أبيبنحبيبةقالجريج،ابنحدئناقال:عبادف

عقكاش@وأنا@لىالتبيئعليدخلقال:عليئ،عنضمرة،بنعاصم
@لعهرظ.منتهاف@نخذك؟كطعليئ،@ايافقال:فخذي،

01)1/333لاعتماللأاديزانانظر:(1) 4/4الرايقهودمص@5(،2 اللسلةو"8،2

.(1274)4/6،2الكمالهالتهذبعلىوالتحليق)591(،الفعي@ه
.(112)لتقريبهاد(2)

تخريحها.وسيأتيصمدبرالحجعطريقأي.(3)
نحريجه.سياتيللأ



احنقطلعللمشافى:علل
-

قال:ل@كذاالسندترجالأحدوهوالصفار-قال"عقبه:الحافظقال

وهذه"،التصريحعدمجريجابنعنالمعروفأنإلىثيرلأ،!@حدثني

بغدا@هالتارينيفيالخطيبقالفقدسعد،بنمحمدلضعفضعيفة.المتابعة

3/2 6 قال:أنهالدارقطنيعنونقلالحديثمما،فيلينأكان"الغرب:ط.9

."بهبأسلا"

سمعثباتب@انفرداوقدمنهما،كلفيتكلمقدراويانفهذانقلت:
الطريقينهذيننكارةعلىيدلومماحبيب،منجريجلابنالحديثهذا
منهما.أوئقهومنخالفاأئهما

@دمبنثرطريقمن(1460)ماجهابنأخرجه:فقد

الرحيمعبدبنمحمدطريقمن(69لىالبزارواخرجه:
(2)

@المبنوبثر
معمربنومحمد

(3)
)مقرونين(.

4/1الحاكموأخرجه: 8 0

أسامة.أبيبنالحار@طريقمن

"عليمسند"فيكما(77)@الأخلاقمكارم"فيالخراتطيواخرجه:

1 4 7 4 / يونىلنمحمدطريقمن4

والحارث،معمر،بنومحمدالرحيم،عبدبنومحمد@شر،خمستهم:

أبيبنحبيبعنجريج،ابنعنعباثفبنرؤحعنيونيهبنومحمد
تبرزلا"قال:أثهعححلىالنبيئعنعليئ،عنضمرفبنعاصمعننابت،

الرواياتهذهفيجريجابنيذكرفلمميشأولاحيفخذإلىتنظرولافخذك
شيخه.منسماعا

1/2الدارقطنيأخرجه:فقدالروايقعهذهعلىروحتوبعوقد 2 /2و5

8 بنالمجبدعبدطريقمنالرسالةط.(871وللألمأ75)والعلميةط.6

به.جريج،ابنعنرواد،أبيبنالعزيزعبد

6ه@الت@رس@@لينفيهصدوق،وهو.ا@@ 7@.

(6091)الالتقري@هحافط!الثقةومو:بماعقةالسروت(2)

.(6313)تقريباا1تحهصلو"ومر:(3)



-

يللفع@ئد@لعللفي@لجامع

سعيدبنبحمىوخالفهما

1/4الآثار!معانيشرح9فيالطحاويأخرجه.لقد 7 ط.وفي4

الأخياراتحفةوفيإ(1697)الانار!مكلدهنمرحوفي(2657)العلمية
بنعاصمعنئابت،أبيبنحببعنجريج،ابنعنطريقهمن(4964)

عهرفه.@لفخذ"عححرو:اللهرسولقالقال:@بهعليئعنضمرف
احتمالات:ثلاثةتبرزتقدمومما

ثلاثةعلىفرواهالحديثهذامتنيضبطلمجريجابنانالأول:

اوجه.

خالفواوقدالضعفاء،الرواةمنجاءال@دفيالوهمأنو@لثاني:
القطانسعيدبنيحيىتابعهمقدالخمسةأولئكإنثمالرواة،منخمسة

يجعلنامماالسماع،بعدمجريجابنتصريحسيأتيأنهعلىهو-منوهو-

أصلناه.بمانقطع

لا@حديث:حديثانالإسنادهذافيجريجلابنيكونأنو@لثالث:

منهاولكلقائمة،احنمالاتفهذهعورة،@لفخذ"وحديط:فخذئماعننكشف
ما

قدمناها.التيالمواطنغيرفيشيخهمنبالسماعجريجابنصزح

1أبيهمسدعلىزياثاتهفيأحمدبنال@هعدأخرجه:فقد 4 6 وأبو1،/
وفي3لمه/3والبيهقي9/17،1"الكامل"فيعديوابن3(،13)يعلى

وابنالرشد،ط.(9736)والعلمبةط.(0776)لهالإبمان!،شعب9
المختارقا"فيوالضياء)104(،"الخلافأحاديثفيالتحقيقد@فيالجوزي
1 4 5 /2-1 4 البيسري-خالدأبيالله-عبدبنيزيدطريقمنللااه(6
بنعاصمعنثابت،أبيبنحبيبأخبرنيقال:جريجابنحدثناقال:

إلىتنظزولافخذك،تبرزلا"@فه:اللهرسولليقالقال.عليئ،عنضمرة،
مبشا.ولاحئفخذ

منوالمتبتوهمأتكرنتدالرياثةومدهس@هعى@ةالمعالي!شرح"فيصعدهراد(1)
11/4المهرقاإتحا@إ 3 المنكلاسنرحومن(43581)1



الانقطلعناو:ري@ملل
=

فيعديابنقالإذبه،تفردخالدأباأنإلىالعلماءبعضنصبوقد
9/1"الكامل ابنغيرالإسنادبهداحبيبعنيرويهأعلملاالوهذا:71

/3المحلى"9فيحزمابنوقال"البيسريخالدأبويزيدوعنهجريج،

1 منمعيسمعهولمضمرفبنعاصمعنثابتابيبنحبيبورواية":28

خالد،أبوإلاجريجابنعنبروهولمبثقة،لي@رجلبينهماةمعينابنفال

الوهذا:380الخبر:الخبرالاموافقةفيالحافظوقال"،هو؟منيدرىولا

."محهولخالدأبويزيدلكنلأفاد،معلولأنهلولا

منأربعةهناكأنتقدمفكمانظر.الئيخانإليهن@بوفيماقلت:

البدر@فيالملقنابناعترضوقدهذه،روايتهعلىخالدأباتابعواالرواة

4/1المنير" 4 إلاجريجابنعنيروهولموقوله:فقال:إحزم،ابنعلى5

منتقدمكماعبادة-بنروحعنهرواهفقدقبيح،وفئمخالد،أبو
(2)

ابنرواية

أبيروايةمنتقدمكماوحجاج-والدارقطنيءوالبزار،والحاكم،ماجص
داود

(3)
فيالدارقطنيرواهكمارواد-أبيبنالعزيزعبدبنالمجيدوعبد@

خمسةفهؤلاء@الطحاو@رواهكحاسعيد-بنويحىسننه،
(4)

ابنعنرووه

."جريج

يعوللامرجوحةدعوىالإسندبهذاخالدأبيتفرددعو@فإنقلت:

لموخالد،أبوبهاتفردالإخبارصيغةنكربأنكلامهمائتأؤلأقإلاعليها،

يتابع
ابنقالفقدفيهاالأقوالاخنلفتفقدحالدأبيحاليخصما

أبويزيددرعهقوله:لعطصسيكونلقدمحتسل،عديلنأحمدأ@يالحالحطكلام(1)
اشفشوجطفلاليهامنانجةالراوتكونأدأيضآويحتملأيضآ،يزيدتفزدخالد"

أعلم.واثهوحد@حزماسشوجهأ@لىالنعقبيكودبلبليه،
أصوب.والمتت"د@نالمطوع.في(2)
تخريجها.سيأتي(3)
أبينثىرراةأرسعةإلايذكر@إنه@@حالد،ابيسعأي:خقه"بقوله:عىلحله(4)

خالد



لدلفعا@العلل@معفيلجا@

9/1الكامل،@فيعدي هوالإسنادهذافيالمذكورخالدأبوويزيد":71

خالدآبييزيدعنكاملأبوروىوقدالقواريري،عنهيرويالذيالبيسري،

الحديشه.بمنكرهوولي@حديث،غيرفيالبيسري

الحديئابمنكرهوويى"فقوله:تأفل،إليهف@صمابعضوفيتلت:

بكونهوصفممنمرتةأعلىأثهمراثه:يكونفقدتعدي@،نهبفهملامبهم،
التفردات.منبكثرلمأتهةمرادهيكونوفدالحديث،منكر

فيالذهبيقالالضعف،حيزعنيخرجلاثهف@الاحتمالاتهذهوعلى
4/4الاعتدالمزان 3 ومتا@عدي،ابنآ@رثهالرجلالاهذا:(9722)2

."الحديطبمنكرهولي@فقال:

8/2الكبيراالتاريخ"فيالبخاريوذكره 2 حاتمأبيوابن)6623(،7
9/3"واقعديلالجرح"في 4 تعديلا.ولاجرحايخهيذكراولم(1161)2

1المحلى@ا"فيحزمابنقالفقدجماعة،وجهله 2 8 منئدرىلا":3/

فيحجرابنوتبعهدمجهول،،:(1000)@االإكمال1فيالحسييوقال"،هو؟
383"المنفعةتعجيل@@ / :(1217)"المغني"فيالذهبيئوقال1(،931)2

ليهيمئملامقل،

محمدبنعمرعنروىفقديصح،فلابالجهالةوصمهأماقلت:

بنوطلحةمحذصرة،ابيبنالملدعبدبنوعثمانجريج،وابنالحمري،

كاملوأبوالقواريري،ال@هوعبيدنير،بنقطنعهوروىالحضرمي،عمرو
هاشمأبيبنوعليالجحدري،الحسينبنفصيل

انهذافيبعدمثلهم،التلاميذومنأربعة،الئيوخمنلهيكونهذافعلى

الحال.مجهوليكونأنإلاالمجهوليى،عدادفييكون

2الثقات،@افيحبانابنفكرهقدقائل:قالفإن 73 / حبانابننقول:9
هذافإنوحينثذرواياتمعسبرائهعلىدذبمايأتولمالثقات،فيفكرهإتما

8/2لكبير"االارلخ@الظر:(1) 2 9/3والتعديلاوالالحرح)6623(،7 4 2(161،)1

1/4الإكمال!تكعلةو" 14.



اكنقطلعناو:ر@محلل
-

المجاهيلتوثيقفيمتساهلحبارابنلأنشيتأ.حالهفييفيدلاالذكر

فيفقالحزم،ابنعلىالملقنابنالعلامةاعترضوقدبين،واضحوشرطه
4/1المنير!الدر9 4 5-1 هو@منيدرىلاحزم:إالنيعني:وقوله-":46

)يزيد(سماهكذاالرحمن،عبدبنيزيدالدالاليخالدأبوفهوبجيد،لي@

كماليهمختلفوموسلصكماعديواب@أبيه،مسدفيأحمدبناللهعبد

كانإنالقرسياللهعبدبنيزيدأثهأيضاويحتملالأحداث،بابفيسلف

1النائي.رجالمنوهوطبقته،في
00.

خالدأبولأفهوفقوله.وجوه:منمؤاحذاتفيهالكلاموهذاةقلت

هويكونوكبفبحال،يصحلاالكلامهذا"الرحمنعدبنيزيدالدالاني

عدةوذكرحزم،ابنالملقنابنوتعقبالأئمفمنثلاتةجهلهوقدالدالاني،

وجعلههنا،الآنفعادالله،عدبنيزيدمنهاوذكرالحديث،لهذاطرق

قدمناهاالتيترجمتهمصاثووللمتطلعذل@،فيواهموهوالدالاني

وجعلالحديث،هذاراويأئهالدالانيخالدلأبيألسسئهاوالثاني:

ذكرهماأمافسوغ،لهلكانهذاقلبأتهولواحتمالأ،القرشيخالدلأبي

مستور.يخه:يقالانيزيدفيالقولوخلاصةفلا،هذه،حالهعلى

قدأئهونل@يصح.لامنكريزيدطريقفإنتقدمماكلمنوبالرغم

ثبتثقةوهوالمصيصيمحمدابنوهوحجاحاخالف

2/2البيهقيئطريقهومن4(،150)و(3140)أبو@اودأخرجه:فقد 2 8

ثابت،أبيلنحيبعناحبرتقال:جريج،ابنعنحجبم،طريقمن

فخذك،يمثفالالاعس@.ال@هولر@شالل@لحيئ،عنصمرة،بنعاصمص

"ميتولاحئيفخذإلىتنظزولا

مرتهفللغدادقلملماعمرهتخرلياحتلطلكنه(1135)اققريب!@(1)

مصورأحمدسبوممماسقطعبدالمحير،طهرقصمتالتيالفةحامحتومنا(2)

خالماوفدحريح،لالنالسماعصيعةلذكرأخطآاللنينالعوفيسحدبنومحمد

طقتيى.ميالرواة



-

@يدي@لف@@لعللفي@لجامع

دل@قدجريجابنوأنالطريق،هذاعلةوبينحجاجرواههكذا
عهنقلهفيمافقالالوساطة،هذهحاتمأبولينوقدحبيب،وبينبينهالوساطة

عنخبرلصتال:(جريج،ابنعنحجج،رواه"له.32(:الاالعللفيابنه

ابن1أيضا:وقال@لأ،البيئعنعليئ،عنعاصم،عنثابت،أبيبنحبيب

حديثمنهوإتماحبيب،منالإسنادبذاالحديطهذايسمعلمجربج

ابنأنفأرىعاصم،عنروايةلحبيبيثبتولاالواسطي،خالدبنعمرو

حبيب،عنخالد،بنعمروعنفكوان،بنالحسنمنأخذهجريج

."الحديثضعيفاخالدبنوعمروذكوانبنوالحسن

"المحلى@9:3/821فيحزمابنوقال
رواهمنقطع.عليطريقومن

ولايسم،لممنبينهمافه،يسمعهولمئابت،أبيبنحبيبعنجريج،ابن
يسمعهولمضمرة،بنعاصمعنثابت،أليبنحيبوروايةهو؟منيدرى

أبوإلاجريجابنعنيروهولمبثققيلي@رجلبينهمامعين:ابنقالمنه،
1المنير"الدر"فيالملقنابنوقالهوإ،منيدرىولاخالد، 4 3 /4:

ابيبنوحبيبجريجابنبينأحدهما:موضعين:ففيالانقطحوأما
وثانيهما:أخبرت.قال:حيثلأولى،اثاودأليروايةظاهرهوكماثابت،

قالأنهالقطانابنعنطالهونقلمنط،يسمعهلمفإتهوعاصم،حبببين

جريجابنبينفيهالانقطاعولكننقات،رجالهكل"النظر!:أحكامكتابإ@ي
اخر،موضعفيمنقطعاتهايضامعينابنوزعم"،أخبرت@اقوله.فيوحبيب
وأنعاصم،منيسمعهلمحبيباوأنضمرة،بنوعاصمحبيببينماوهو

بأتهببنهماالذيالرجلوفسرأيضأ،ذلكالبزاروقالبثقفيليررجلاببنهما
منأثويولاشوي،إسناثهيكونهذافعلىمتروك،وهوخالدبنعمرو

بالتدليىيعرتإئمابالتسويةيعرتلاجريجوابنسؤا@
(1)

ابنوقال"،
4/1المنير"البدر@افيالملقن عاصم،فيبالطعنالحدي@هذاواعل":42

1/6الحبير"التلخيص"فيحجرابنالحافظوقال"،والانقطع... 6

الإساد.تلليىأي؟(1)



احنقطمر@شاكمحلل
=

بنالهبئمد@ومسندالدارقطنيوفيلأالمسند"زياداتفيووقع":(43له

كليبأ
(1)

وقدنقدي،فيوهموهوله،حيبخبارب@جريجابنتصريح

معلافيهوقالالحاجبإ.ابنمختصرأحاديثعلىالإملاءفيعليهتكلمت

روح@وخالفرواد:أبيوابنحججروايةومرجحاعباثةبنروحروايةمتن

ابنمننلثولعلتقدم،ماعنهملالمحفوظجريج،ابنأصحابمتنهفي

روحوسمعحفظه،منلكونهافيها،وهمبأشياءبالبصرةحدثتهف@جريج،

جريجابنعنروادأبيبنالمجيدعبدحدثوفدبالبصرفكانمنه
معنعنا،

الاسأعرتمنالمجيدوعبدمحمد،بنوحجاجالدارقطني،أخرجه:

."جريجابنبحديث

فيلهترجمقدالحافظكانو)نفماثهضمرة،بنبعاصمالحديثوأعل
كلامأ.عليئعنروايتهفيانإلاصدوق،"ففال:(3063)التقري@ه"

1@الاالمجروحينفيحبانابنعنهقالفقد 2 2 الحفظ،ردلمج@كان@:2/

استحقروايتهفيذلكفحث@فلماكثيرا،قولهعليئعنيردعالخطأ،فاخ@

/6@الكامل9فيعديابنوقالالحارث،،منحالاأحسنألهعلىالترك،

0 3 مماعليئ،عنيرويمالكثرةحديثألهأنكرلمضمرةبنوعاصم7إ8

ثقات،قومعاصمعنيرويهوالذيعليه،الئقاتيتابعهلاوممابه،تفرد

عندا.يرويممنلي@عاصممنالبلية

1/2الغليل(إروا."فيالألبانيالثيخوقال .(269)2ما-97

وحبيب.جريجاب@بينالأول:موضعبن:فيمنقطعالحديطأنة:والخلا@"

بنالحسنالأولينبينالواسطةأنصحنف@وعاصم،حبيببينوالآخر:

البخاري،احتجوقدفيه،مخنلفهذاذكوانابنلأنةسهلفالأمرفكوان

عنالبابفيلكنالحديث.آفةفهووضاعفكذابخالدبنعمرووأما

جحش.بناللهعبدبنومحمدعباسوابنجرهدمنهمالصحابةمنجماعة

"التبعنقد"فيبينتهكماضعفمنتخلولاكلهاأسانيدهاكانتو)نوهي

يه.عليهأقفولمالنانيا،@مسندبالمعروت(1)



-

@الف@اثد@لعللفي@لجامع

2-243)الرايتهدنصبفيالزيلعيالحافطقليوبينهه(ي@رقم فذ(45
الاضطراببينتدصرعللهابلمتهم،فيهاليىلأتهبعضأ؟يقويبعضها
المرويالحديثلصحةالقلبيطمئنممافمئلهاالمحتمل،والضعفوالجهالة

بعضهاوخن!(1)الذهبيووافقهالحاكمبعضهاصححوفدسيمالابها،

."صحيحهفيالبخاريوعلقهاالترمذي

4/4المنير!البدرو"1(،1330)7/15"الأشراتتحفة9انظر: 21-

4 11/4"لمهرةاإتحافودا5،1 3 1/2@لغليلاإروا.9و1(،4358)1 97

13/2"الجامعالمسند9و)962(، 2 5(08501).

يزيد،بنثوراخبرنيقال:مسلم،بنالوليدروىاخر:مئال@

أنشعبة:بنالمغيرةعنالمغيرة،كاتبعنحيوفبنرجاءعن

واسفلهالخلىأعلىمسحجمتالنبي

4/2أحمدأخرجه: لينعيمأبوطريقهومن5،1
5/1الحلية!دا 7،6

2/1بغداثهلاتاريخفيوالخطيب 3 2/5الغربط.وفي5 الرعبدوابن0،6
4/3لأالتمهيد"لي .(245)عمبداالتحقيق9فيالجوزيوابن9،5

1/3لصغير!االاريخ@افيلبخارياوأخرجه: )561(،اودوأبو@2،7

وابن)53(،لهلكبيرلأ،العللا@اوفي(97)لترمذيوا)055(،جهماوابن
له"،ميينانم@د"وفي(93لاالكبير@02/@افيوالطبرانييكعأ،الجارود

1/1والدارقطني)8112(،و(451) 9 ط.(753)و(752)والعلمبةط.4

1/2والبيهقيالرسالة، (2063)والعلميةط.(442)لهالمعر@أ،"وفي9،0
الإسناد.بهذامسلم،بنالوليدطريقمنالوعيط.

بالتحديثمسلمبنالوليدصرحوقدالصحة،ظاهرهإسنادهدا@قول:
تدليسهشبهةفانتفتشيخهعن

(3)
أنالحديثهذاصحةظنيقويمماوكذلك

فيته.الذيراصرافقهالحاكمصححه"المصطلح.مدافيكلايلاحقأويأتي(1)
الرمذيروايةلمط(2)
الالحليقه=فينميموأبيالامييئ،ثى@والطراليماجهوالنأحمدروابةليقاللإن@(3)



الاتقطلعر@شا@ملل
-

ماأنإلاالدارفطنيروايةفيشيخهعنبالتحديثصرححيوةبنرجاء

أهلمننخبةنصوفديصح،لامعلولتهف@بشيءالحديثيفيدلاتقدم
2لاالمجموع،فيالنوويقالفقدالحديث،هذاردإلىالعلم 9 6 وضعفه".1/

والترمذيالرازي،زرعةوأبوالبخاري،ضعفه:علىنصممنالحديط،أهل
اعتمدو)نماالقديم،كتابهفي@هالثافعيأيضاوضعفهواخرون،

عنالأئرعلىالخف-أسفلبالمسحالقوليعني:هذا-فيز@نهالثافعي

عمر..01ابن

3الصغير!الاريخ"فيالبخاريوأخرج: 2 8 فيحزموابن1،/
73المحلى!" حدنناقال:مهدي،ابنحدئناقال:حنبل،بنأحمدعن2،/

المغيرة،كاتبعنحيوة،بنرجاءعنخذثثقال:ئور،عنالمبارد،ابن

لي@
(3)

1/1الراغانصبفيإالزيلعيونقلالمغيرة.فيه 81-1 8 ابنعن2

عنالأنرمذكرهإليهأشارواالذيوهذا"لأالإمام!:فيقالأتهالعيد@قيق

أثهويذكرالحديث،هذايفسفحنبلبنأحمدسمعتفقال:حنبلبنأحمد

حدئتقال:ثور،عنالمبارك،ابرعنفذكرمهديبنالرحمنلعبدفكره

حينوجههمنفأفسدهف،النبيئعنالمغيرة،كاتبصحيوفبنرجاءعن

.@يسده...فلمأرسلوحينرجاء،عنحدثتةقال

بنثورعنيسندهلممعلولحديثوهذا)79(:إعقبالترمذيوقال

فقالا:الحديثهذاعنومحمدأزرعةأباوسألتمسلم،بنالوليدغيريزيد

حدنت،قال:رجاء،عننور،عنهذاروىالمباركابنلأنبصحيح.لي@

البخاريوقالالمغيرم@،فيهيذكرولميط،النبيئعنمرسلالمغيرةكاتعن

1الكبيرإ:علله"فيالترمذيعنهنقلهفيما 8 رويهذا،يصحلا":(35)0

عنحيوفبنرجاءعنحدثتقال:يزيد،بنئورعنالمبارك،ابنعن

الجوري.وابنوالترمنيثاودأبيروايةفيوقالدئناا.@ةالبرعدوابن=
أخبرلا!."
مياتي.يخ@اناالواقعلالسمعللتصريحححرابنالحامظتوجهانظر(1)
لالحلىا.يرددش(3)تخريج@شأتي(2)



=
@للفعالدالعللفيالجامع

أعني:أيضأ-وقالهذاأ،وضحفمرسلا،يئالنبيعنالمغيرفكاتب
."إسماعيلبنمحمدقالممانحوافقالزرعتماابا@اسالتالرمذي-

عنزرعةوأباأبي@اوسألت:(78)لماالعللدافيحاتمأبيابنوقال

كاتبع@حيوة،بنرجاءعنيزيد،لنثورعنمسلم،بنالوليدرواهحديط
الوليدرواهأفقالا:@روالنبيعنشحبة،بنالمغيرةعنشعبفبنالمغيرة
ا(ال@كيرهصرواههكذا،

الوليد،حديثالحديقهذاوأفسدالمغير@يذكرولم
أعلم،والدهأشبه،وهذا

(2)
بمحفوظهلي@@قال:أته(135)أبيهعنونقل

وبلغني":(165)عقبداودأبووقالاصح!.المغيرةعنالأحادبثوسائر
فيحجرابنونقلحيوقا.بنرجاءصالحديثهذائوريسصعلمأثه

4الحبير@االتلخيص" 1 7 / كانالوقدقال:أنهأحمدالإمامعن(218)عقب1

عنبه،مسلمبنالوليدحدثنيكماالمباركابنعنبهحمادبننعيم

عنحدثتفيقول:المباركابنفأماالوليد.هذايقولإنماله:فقلتثور،
فأخرجعنه!أسألالذيحديتيهذانعيم.ليفقالالمعيرةيذكرولارجاء،

بالقديملب@بخطالسطرينبينملحقفبهفإذاعتبق،بخطالفدبمكنابهإليئ
لها،أصللاالإسنادفيزيادةهذهأنواخبرتهعليهفأوقفتهالمغيرة،عن

ونقلالحديشههذاعلىاضربواأسصع:وأنابعدللناسيقولفجعل
يلقلم"قال:أتهأحمدالإمامعن(187)"التحصيلجامع@فيالعلائي

التلخيص@افيحجرابنونقلالمغيرقا،كاتبيعني.ورادأحيوةبنرجاء

اثهعدبنسد@طمنوأثةلالعللاطجعاتمىسقطالمعكوت@برمالا(
ساستدركهلدسر.وموالخميد،

2المير"الاللوانطرالمفير".الدر" 23-23.
الخميدسعد@وعنايةلاشرافالالعلل!مطوعةصققيتعليقلرامأ-راجع-(2)

خالدود.

حتىتدو@،ومعرفةالمتقديى،الأئمةكحمقيةمعرلةالحصمدامنئتفادمما(3)
لحديثأحف@لأحمدالإمامأن@اسظربيشحقولها،اتيمارلهمالطالبينزلهم
شهوأعرفنعسه،الراويمناراوي

سانلةنصوصوناكخطنمامىحدنجهبصحيح
رأنكلامهميمترأنالمتاخرمملىفكرتمىمماالصمداعليهروماعلىتدلكثيرة

المشعاد.واللهوقصدو@أرا@رهلماتمهم@ودعليهمبالرديتعحللا



الانقطلعناو:و@علل
-

1/4الحبير" 1 لم@قالا:أنهما@اودوأبيهارونبنموسىعن(218)عقب7
العلل،"فيالدارقطنيوقالعط.أصغبنقاسمحكاهرجاء،منثوريسمعه

7/1 1 الخفأعلىذكرفيهالذيحيوة-بنرجاءلأوحديث:(1239)تجيل1

مرسلأإيزيدبنئورعنرواهالمباركابنلأنيثبت.لاوأسفله-

القديمفيفعياثداوضعف:(443)عقب"المعرفة"فيالبيهقيوقال
وجهوفيهشعبفلنالمغيرةكاتبحيوةبنرجاءيسئملمبأنالمغيرةحديث

بنرجاءمنالحديثهذاثوريسمعلميقولون:الحفاظأنوهوالتضعيفمن

حيوة،بنرجاءعنحدثتوقال:ثورعنالمبارك،براللهعبدرواهحيوة،

علىالمسألةهذهفيفعياكواعتمادالمغيرفيذكرولمالمغيرفكاتبعن
73المحلى!9فيحزمابنوقالعمر@،ابنعنرواهما أخطأمدلع.":2/

منيسمعهلمثورأأنفصخ"قال:ئمموضعينأ،فيمسلمبنالرليدفيه

يسئملمأنهوهيثالة:وعلةالمغيرة،فبهيذكرلممرسلوأنهحيوة،بنرجاء
فينعيمأبووقال"،التوفيقوبالثهالابفيماكلفسقطالمغيرةكاتبفيه

5/1الحليةا9 لو@ثورأ،إلاعهيروهلمرجاء،حدبثمنغريب6:إ7

بنرجاءعنيزيد،بنثرريرويهلأتهمرسل،@اوالحديث:(23لطعقبالبغوي

يسمعلموتورالمغيرفعنالمغيرة،كاتبعنحيوة،
1،0رجاء.منهذا

1/1الراجمهنصب9فيالزيلعيوقال الهاثيعبدابنوقالضعيفمه،وهو81:9

منالترمذيفكرهماالحديثعلةلكن":(269)قببل"التحقيقتنقيح"في

4/3التمهيد!"فيالبرعبدابنوقال"،المبارك..ابنرواية 9 إفساد@اوهذاة6

ا/لهالاستذكار"،9فيوقالإسناثمهفيالإخلالمنذكربماالحديثلهذا

2 1/1المعاد!زادفيإالقيمابنوقالرجاء"،منثوريسمعهالم:69 9 ة2

الصحيحةوالأحا@يطمنفطع،حديثفيإلاأسفلهمامسحعنهيصح@اولم

علىحاشيتهفيفقالالحديثهذاعلىالكلامفييخلت@وأطنبخلافمه،على

9ثاولهأبيسنالمخنصر 7 لهذكرقدهذاالمغيرةحديث":(157)لما-1/

1شهفيرزكر(1) 9 4 / سحوه.1



-

@للفع@ئد@لعللفي@لجامع

قال:بلحيوة،بنرجاءمنيسمعهلميزيدبنئورأنإحداها.ةعللأربع

أبي،حدثنا:1(1)العللكتابافيآحمدبناللهعبدقالرجاء،عنحدثت
لنئورعنالمب@ارك،بناللهعبدعنمهدي،بنالرحمنعبدوقالقال:

@ث@اللهرسولأنالمغيرة:كاتبع@حبوفبنرجاءعنحئغتقال:يزيد،

وأسفلهما.الخفيناعلىمسح
هذاعنومحمدأزرعةأباسألتالترمذي:قالمرسل،ائهالثانية:العلة

عنثور،عنهذاروىالمباركابنلأنةلصحيحلي@فقالا:الحديث،

دط@النبيعنخدثتقال:رجاء،

يزيد،بنثورمنبالسماعفيهيصرحلممسلمبنالولدأنالئالثة:العلة

بالسماع.يصرحلممابعنعنتهيحتجفلامدل@،والوليدنور،عنيه:قالبل
ذكرمجهول،فهوفيه،يسثملمالمغيرةكاتبأنالرابعة.الحلة

العلةهذهحزمب@محمدأبو

نظر.العللهذهوفي
وأئهرجا.،منيسمعهلمثورأأنوهماوالثانية:الأولىالعلتانأما
بنمحمدبناللهعبدحدثناداسننمأةفيالدارقطنيقالفقدمرسل:

عنمسلم،بنالوليدحدثناقال:رشيد،بنداودحدثناقال:العزيز.عبد

عنئعبة،بنالمغيرةكاتبعنحبوة،بنرجاءحدثن@قال:يزيد،بنثور

فقدفذكره،المغيرة،
فانتفىوبالاتصال،بالتحديطالروابةهذهفيصرح

عه.لإرسالا

رواهفقدبسماعه،يصرحلموألهالوليد،وهيالثالثة:العلةواما
حدنناقال:الوليد،حدئناقال:الدمشقي،خالدبنمحمودعنثاودأبو

هذا.فيالوليدأمنفقديزيد،بنثور

المط@وع.فىعليهاأعنرلم(1)
مرمل.ال@غيرمهكاتعنرجا-عن"يه.تالتلمناهالذيناننظر،نيههنا(2)
تقدم.رقدكخلةفعياندلك@ل@سب@ه(3)



الانقطعل@شاو:علل
-

فيماجهابنرواهفقدالمغيرة،كاتبحهالةوهيالرابعة:العلةوأما
المغيرة،عنالمغيرة،كاتبورادعنحيوفبنرجاءعنوقال:السننط،

عنمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلرواه:(1)المزيالحجاجأبو@نميخناوقال

شيخهكلاميعني:كلامه-تمالمغيرة.عن@را@عنعمير،بنالملكعبد

وقد@راد،مولاهموالمغيرةبكثالةفالمعروفوأيضأالمزي-الحجاجأبي

وعدملشهرتهالرواية،هذهفياسمهفكرتركانمادالصحيحين،فيلهخزج
كاتبه.ورادأنهفييتمارىلا@رواتهبالحديثخبرةلهومنبغيره،التباسه

زرعة،وأبوالبخاري،الكبارتالأئمةضقفهقدحديثفهذاوبحد.

وهوحزم،بنامحمدأبولمتأخري@اومنفعي،لئاواود،داوأبولترمذي،وا

بعضهاكاناندالعللوهذهتخالفه،كلهاالصحيحةالأحاديثلأنةالصواب

بنالوليدتفزدوقدالحديا،صحةمنمانعمؤثرهومافمنهامؤثر،غير

الثبتالإماموهووأجل،مهأحفظهومنوخالفهووصله،سنادهب@مسلم

كاتبعنحدثتقال.رجاء،عنثور،عنفرواهالمبارك،بناللهعبد

مسلمبنوالرليدالمباركبناللهعداختلفو)فا@،النبيئعنالمغيرف
فيمسلمبنالوليدأخطأ:(2)الحقاظبعضقالوقدالتهععدقالمافالقول
المغيرة،كاتبمنيسمعهلمرجاءأنأحدهما:موضعين:فيالحديثهذا

ثالت:وخطأرجاء،منيسمعهلمئورأأنوالئاني:عنه.حذثتقال:و)نما

الوليد@رواهوبينو@الحديثفيكلهنلكالحقاظفميزإرساله،الصوابأن
كلامه.انتهىلاأعلمواللهتبيين،غيرمنمحنعنأ

التركمانيابننفسآ-عئرةثلاثوهمالأئمة-هؤلاءوخالفتلت:
الجوهر1فيالتركمانيابنفقالالحديث،تصحبحإلىفذهباشاكر!!وأحمذ

1/2"النقي 92 9 أنإحداهما:تعلتينالحديتفينكرأئهصلهالحطة1

يجابأنويمكنأرسله،المغيرةكاتبأنالثانية:رجاعطمنيسمعهلمئورأ

8/2الأتراشاتحفة@في(1) 0 .(1اه)ك@2

فيعهلقلاهالنيالك@حلبماالكلامهذا@نحزمابنلهادالصكان(2)



=

يالف@ايدالعللفيالجامع

قال:ثورأبأنفيهاصرحئهف@رشيد،بنداودروايةمنتقدمبماالأولىعن

عنويجابرجاء،عنقال:أنهعنهروىفقدداودكاند)نرجاء،حدثا

الثقةوزيادةالمغيرة،ذكرالحديثفيزادمسلمبنالوليدبأنالثانية:

كتابفيالبيهقيعنهأخرجهكذايحيى،أبيابنذلثعلىوتابعهمقبولة،

البيهقي،عليهماينبهلماخريانعلتانالحديثفيوبقيللالمعرفقما،
رواهوقدمدل@،الوليدأنالئانية:مجهول،المغيرةكاتبأنةإحداهما

هوالمغيرةبكاتبالمعروتبأنةالأولىعنويجاببالعصة،ثورعن

وفدالمرا@هوأنهفالظاهرالصحيحينفيلهمخرحوهووراد،مولاه

(1)الحفاظبعضأدرج
وذكرهوراد،عنرجاء،ترجمةفيالحديثهذا

ابنانهذامنوأصرحالمغيرة،عن@رادترجمةفيأطرافهفيالمزي
فصزحالمغيرةكاتورادعنرجاء،عنفقال:سننهفيأخرجهماجه
مهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلرواهأطرافه:فيالمزيوقالباسمه
بأنالثانية:عنويجابالمغيرة،عنورا@عنعمير،بنالملكعدعن

ثورأخبرنيقال:الوليد،عنفقال:سننهفيالحديطهذاأخرجأبا@اود
"تدليس@بذلكفأمن

وكذلكأحمد،واليخالركمانيابنعليهاتفقالذيوهذاتلت:

النتيجة.هذهإلىقادهمباجتهادهوإنماالرصيري.

انوأعلاها:اولهاأمور،لعدةمرجوحعليهاتفقواالذيانولكن

الأمريكادبلالحديط،هذاتضعيففيالفصلكلمةلهمكانتالمقدمين
والأهم.الأولالأمرهووهذابينهم،اتفاقأيكون

حيوفبنلوجاءترجسةتحتالحديتمدافكرفقدالطراني،القاسمأبوالحافظهو(1)
يرصراثأعى

.(21الهلهالثاميينا،لمسدوير3(،9لا/20الكبيراالمححم1
مذاإسنادفيصرادهوال@دمدافيالمعيالمغيرةكاتبلأنالتصريحوقعوكذلك(2)

@نان@صدليالطبرانيعدالحديت
(21ال@ه

(97)عقبالترمذيادحمععلىتمليقهلحيأحمد@تاكرالتحفصمدانحو@ل@(3)
فالظره.



الانقطعرالناكمحلل
-

فقولمرجوخالحديثلتصحيحبهتعلقوامافكلالئاني:الأمروأما

بماورجاءنرربينوالانفطاعالأولىعنيجابأن@ويمكن@النركماني:ابن

وجهين:منعنهيجابرشيدلابنداودروايةمنتقدم

1/2البيهقيأخرجه:ماالأول: 92 9 بنيحىبنأحمدطريقمن1

عن"وقال:@بمحناهفذكرهرشد-بنداودحدئناقال:الحلواني،إسحاق

التيالروايةعقبالروايةهذهخرجالبيهقيأننذكرانالمهمومنرجاءلأ،
بتلك.هذهإعلالعلىيدلالصنيعوهذارجاء،منئورسمعفهانكر

@الفهذا:(218)عقبالحبير"التلخبص9فيحجرابنقالهماو@لئاني:

الصفارعبيدبنأحمدرواهولكنالعلة،فتزولرجاءمنسمعهئورأأنظاهره

عنفقال:رشيد،بنداودعنالحلواني،يحيىبنأحمدعنمسنده،في

بصحةالقولمنيمنععلى@اوداختلاتفهذارجاء،حدثنايقلولمرجاء،

معوصله،
الأئمةكلامفيتقدمما

ثاودضبطمدىعلىعدمهامنالسماعصحةأحالالتركمانيابنإنثم

السمع.لصيغة
زادمسلمبنالوليدبأنالئانيةعنويجاب"فقوله:الثالث:الأمروأما

آبيابننلكعلىوتابعهمقبولة،الثقةوقلاثةالمغيرفذكرالحديثفي
المعرفقهإ.1كتابفيالبيهقيعهأخرجهكذابحى،

أولىالمباركبناللهعبدنف@ئقةزيادةمسألةالمسألةكانتإنةقلت
9الحديث@ه:اختلات"فيالثافعيقالالوليد،منبها

0 2 1 الرجليغلطإتما9
يحفظلممنفيهيسركهالحدياليبئيءيأتيأومنهأحفظهومنبخلات

4:"النكتهفيحجرابنوقالمنفرثا،وهوعددوهمحفظ،مامنه 6 5

اختلفإفاالحديثعنشثلالدارقطنيأنالسلمي:سؤالاتوفي"بتحقيقي:

بلفظةجاءأوبصحته،فيحكمثقتانعليهاجتمعماينظرقال:التقات،فيه

منعلىوثبتاحفظالأكئرهمويحكممتفن،منالزيادةنلكفتقبلزائدة

الكل.علىردأكتابه@يالتركمانيابنعلىالرديكونلحسوفالأترالاحتمعتولما(1)



-

@لف@اثدي@لعللفي@لجامع

المباركابنروايةظهرتهذا؟حديثاعلىالدارقطنيكلامطبقناذاف@@ونحد.

التييحيىأبيابنروايةفإنمتابعات،منذكرهماوأماالولد.روايةعلى
العلميةط.(441)و(440)المعرفقا"فيالبيهقيأخرجهاإليهاأشار

أبيبنإبراهيمعنالافعي،طريقمنالوعيط.(0622)و(0612)و
به.يزيد،بنثورعنيحى،

أبيابنمثلفيهابروايةالاستثهادإلىالثيخثفعالذيماأعرتولا
متروكوهوبح@ى

فواندط"فيتمامأخرجه:ففدللولبدأخرىمنابعةعلىوقفتإنيثم
بنثورحدئناقال:السكن،بنعتبةطريقمن(191)لماالبسامالروض"فيكما

به.المغيرفعنالمغيرة،كاتبعنحبوة،بنرجاءعنيزيد،

السانفيالحافظنقلفقدهذا،عتبةأجلمنتالفإسنادوهدا

البيهقيوعنالحديط!،متروك"فيهقالاثهالدارقطنيعن(5089)@الميزان
بهذهعبرةفلالذلدالوضع!.إلىمشوبوا@السكنبنعتبة"فيه:قالأنه

ونكارتها.ضعفهالدةةالمتابعات

5الثقاشه9فيحبانابنوذكره 0 8 ."ويخالفيخطئ"ةيهوقال8/

أخرىمتابعة(53711)8/202لأشرافهاااتحفة"فيالمزيوذكر
عنعمير،بنالملدعبدعنمهاجر،بنإبراهيمبنإسماعيلالرواهفقال:
وجهين:منتصح،لاالمتابعةوهذهشعبقما،بنالمغيرةعنوراد،

الصغير!الضعفاء9فيالبخاريعهقالفقدإسماعبلضعفالأول:
9"والتعديلالجرح9فيحاتمأبيابنولقلنظرإ،حديثهفي9ة(13) 6 / 2
لي@"فيه:قولهأبيهعنونقل@،ضعيف"فيه:قالأثهمعينابنعن(512)

(241)لتقريهاد(1)

بنلإسماعيلتامبنالحكممتابعة(2381)اس7/01عللهيرالدارتطيدكر(2)
الطريقىلكن)5641(،الالتقريبهفيكماعدوقوالحكمالمهاجر،بنبراميم

عميربنالملكعدفررايةحالكلوعلىعلم،والله(الحكم،يلىالاسادصحةني
الحفأسفلمحذكرليهايى



الانقطلعناكرال@محلل
-

داضي@ه.:(417)التقريبهاا@افيحجرابنوقالحديثم@،يكتببقوي،

ذلكفكرإسماعيل،طريقفيتردلماداوأسفلهعارة:فإنو@لئاني:

7/1العللأ"فيقالإذالدارقطني عنالحديطهذاوروي":(1238)اس0

."الخفأسفلفيهيذكرلمالمغيرةعنوراد،عنعمير،بنالملكعبد

تقدموكماالعلةهذه"محهولالمغيرةكاتبقوله:االرابع:الأمرأما
ابنعندليحطذلدفيالصوابحانبهوقدفعي،اثعنالبيهقينقلها

ني.لتركماا

منبسماعهصرحقدمسلمبنالوليدأنبينافقدالخامى:الأمروأما

نلك.بيانتقدموقدموضعمنأكئرفيالحديثهذافيشيخه

لعدفقالشاكر،أحمدبهاانفردواحدةالتصحجحمحاولات@ربقيت

ثاودوأليأحمدفكلام9الحديث:هذاأعلمنكلاممنبعضأنقلأن

نقلهماينافيوهورجاء،منيسمعهلمثورأأنالعلةأنعلىيدلوالدارقطني

كاتبمنيسمعهلمرجاءآنالعلةأنزرعة:وأبيالسخاريعنهناالترمذي

وأبيالبخاريعننقلهفيمافأخطأنسي،الترمذيأنأظنواناالمغيرة،
ط.ئيعنديليستالحديثبهاأعلالتيالعلةوهذهزرعة،

الوهممنبريئاالترمذيلوجدوتفحصقليلأخطمتأنىأتهولوتلت:
وهناكالكبير"،العلل"فيالحديثهذاأخرحاتهتقدمفكماإليه،نسبهالذي

منالخطأفيكونوبهذاإعلال،منإليهنصوافي@االأتمةمسلكصلك

أعلم.واللهالناسخ،
/31المهرظإتحافو"1(،5371)8/202لأشراشالااتحفة"وانظر:

5/37المسند"أطرافو"6(،1)كعا444 و)1837(،9
الحبير!التلخيص9

1/4 16-4 1 3/2المنيراالبدرو")812(،9

المغيرة.عنآخرطريقمنالحديثهذابنحورويوقد

1/3الصغير!التاريخ"فيالبخاريفأخرجه: 2 بنمحمدحدئنيقال:8

عنالزبير،بنعروةعىأبيه،عنالزناد،أبيابنحدئناقال:الصبع،



-

@الفعائدالعلل@لجامعفي

وباطنهماظاهرهماخفيه،مسح@شهالنبيرآيتقال:شعبقعبنالمغيرة

."أصحالوهذاعقبه.البخاريقال

حدثناقال:البزاز،الصباحبنمحمدعن(161)أبو@اودةوأخرجه

صالزبير،بنعروةعنابي،فكرهقال:الزناد،أبيبنالرحمنعبد

الخفين.علىيمسخكانجم@اللهرسولانشعبة:بنالمغبرة
.@الخمينظهرعلىمحمد.غيرلاوقالعقبه:ثاودأبوقال

دانماالطريق،لهذاتصحيخمنهيفهملاهذاالبخاريوقولقلت:

ومتنأ،سندأمعلولالطريقهذاأنإلامنه.أصحهذاالوليدلطريقبال@بة
فيالعقيليأخرجفقدفيه،متكلمالرحالنعدواسمهالزنا@أبيفابن

2/3الضعفاعاالا 4 0

بنيحيىسألتقال:اتهالحضرميمحمدبنأحمدعن

كذا"قال:اتهأحمدوعنضعيفإ،"ةليفقالالزناد،أبيابنعنمعين،

4/4ا@كماوللذب@"فيالمزيو@ل@ا،الاضعي@يحنيوكذا! 0 ص(380لا0
المديني،عليبناللهعبدعنونقلالحديث،،مضطرب"فيه:قالأتهاحمد
أفسدهببغدادحدثوماصحيح،فهوبالمدينةحدثدماقال:أتهأبيهعن

(2)خططمهدي-ابنيحني:الرحمن-عبدصرأيتالبغداثيون@
أحاثيثعلى

ولقنهميختهم:،عنحديئهفييقولوكانالزناد،أبيبنالرحمنعبد
فيحجرابنوقال"،وفلانوفلانفلانعدهمفقهاسهم،عنالبغداثيون

فقيهأالال@أ.وكانبغدادقدملماحفظهتغيرصدو@،@@:(3861)الاالتقريب

الحيرهالالتلحيصميحجرابنالحافظسقلرقددوباط@هما"،المطوعفيوقعهكذا(1)
@اثهرسوللرأيتةولمظهالدبفاللحاريالأرسط،لالت@يخمنالحليت
منوالترمديداودأبورواهركذاالحا@ظ.،قالثمطامرمما،،حفيهعلىيمسح
بممالمطوعالبخاريتا@لخأنالباخينمنبخرويرىالزلا@01،أليابنحديت

المحققالأحكتبهماوانظرله،الأوسطهدالتاريخالحقيقةفيموالصيرا@التلىدح
8وضبطها@.النصوص@تونبقالقيمكابهفيالقا@رعدبناللهعبدبنفقالدكتورص 5

أعلم.واللهخطأ،لوباطنهمااادة.قسالتارلحمطوعيروقعمافلعل9،2-
1الهنيسهكديبواالكمال@دتهذيبليمكدا(2) 5 7 .@اليحط:6/

ونقلت-الزنا@أبيلنالرحمنلحبدحديثأحسنتسيحدحيمذاكابيفيالاطرلحل(3)



الانقطلعنا،:ر@@لل
-

جرحوه،الذينالعلمأهلأقوالفسرهذاالمدينيبنعليقولتلتت

الحديطوهذامردود.فحديثهالخصوصوجهعلىبغدادفيبهحدثفما

الطريقهذاسكارةعلىيدلوممابغداديالصباحبنفمحمدةأحدها
(2)

وإئماوباطهما"عبارةايذكرفلمالزنادأبيابنعنطرقمن@ردالحديثأن
الخفين.ظاهرأوالخفينظهورمسحذكر

الزبير،بنعروةيقول:فتارةإسناثه،فيالزنادأبيابناضطربوقد

المغيرة.بنعروةيقول.وتارة

2أحمدةفأخرجه 4 7 / 2و4 5 العباسأبيبنإبراهيمعن4

النعمانبنوسريج

ححربنعليعن)ها(الترمذيوأخرجه:

الصباحبنمحمدعن(161)داودأبوةوأخرجه
4/2أحمدوأخرجه: 4 2و7 ا/لدارقطنيوا)58(،لجارودابنوا5،4

الهاشميداودبنسليمانطريقمنالرسالةط.(754)والعلميةا@.لما

(7)

وماحدينيقويفهوصعروةب@ومامألهصرواهماأتهالذميعىناك

اتفقتالحديثمداليفاقرلأبيصصرواهأتهمعالرحمنسدالحديثصممت

فهدهالعداثيرن،عهررىماوير@فالتضحيمه،أحرىقرينةالرحمنعدضع@ى

الحديتيراستحقهااليزلةال@الرحصعدحدبتإعطاء@ررحالتالموالقة

تواعدلشتالحليتقواعدأنصبل!فمامامعزىنحلمومهيليمهأشيرالذي

الراويروايةالظر@يمنلدولاتحصهالتيحصوعتهحديتلكل@إصماطردت
يليقلماحديتكلعلىالحدفييحكمخىعهالشيوخصروايةشيوخهعن@روايته

أعلم.واثهبه،
5للايبهاقضانظر.إ 96).

تحفللحلاالصجرإ،اقرلح1مطوعثيوقعماصحةلرضعلىهذا

.(191)التقرب"يحدشهللمباخرةتغيردثقضومو:

.(22ال@التفريها"قلبلا!يهمدنقة،ومر.

.(47@0،التفرب!@حافظالثقةومو:

5للأالتقرسه"حاطالحتقةومر 96).

.(2552)لالنقربجليلالنقةوهو.



-

يللفال@ند@لعلللحي@لجامع

أبيابنعنسمي(لهاواومحمد،وعلي،وسريج،هيم،)إبراخمستهم:
رأيتقال:سعبة،بنالمعيرةعنالزبير،برعروةعنأبيم@عنالزناد،

ظاهرهماعلىالخفينعلىبمسحيعالنبيئ

1/2البيهقيطريقهومن)296(،الطيالسيوأخرجه: 9 أبيابنعن1
يالنبيئأنشعبة:بنالمغيرةعنالمغيرفبنعروةع@أبيه،عنالزلا@

خفيهظاهرمسح

عنالطيالسي،داودأبورواه@اكذاروايته:بعدالبيهقيقال

ابيابنعنموسىبنإسماعيلرواهوكذلثالزلاد،أبيبنالرحمنعبد
حجر،بنوعليالصباحبنومحمدالهاشمي@اودبنسليمانورواهالزناد.

أعلم!.وال@هالمجرة،عنالزبير،بنعروةعنأيه،عنالزناد،أبيابنعن
بنمحمدطريقمنم@(2)/20الكبير!1فيالطبرانيأخرج:قلت.

أبيابنعنثلائتهمالحمانيويحيىالهاشميداودبنوسليمانالصباح
به.شعبقيبنالمغيرةعنعروة،ع@أبيه،عنالزناد،

المغيرة(،عنالمغيرة،برعروةعنالزناد،)أبيترجمةفيوأ@رده
واللهالمغيرة،ابناثهظنمهملأإسناثهفيعروةاسموقعحينالطبرانيوكأن

أعلم.

الخمين،علىي@سحلأكادالصباح:بنمحمد@روايةالترمذي.روايةلمظ
ليعروةاسموقع.@الخمشظهرعلىمحمحمد:عيردرقالةعقجهداودأبوقال

لنسحتبحأنسوبعرالرعالةط.أحسد@يعدوالهاسميوسريحإبراهيمرراية
ليها.وقعفقدللمسندالسينيةالطعةفيأماالطسحة،تلكفياعتملتاتيالحطية

عنالحوام،بنالربيربن)عروةترجسةميحجرابنأ@ردهوقدالزليرا،بنعروة"
13/4المهرظإتحاف@فيالمميرظ 2 المسنداأطراف"فيفملوكذلك6(،1ممالا3

5/3 6 ثاردبنسليمانروايةليأيضأ-منسوب-كيرعروةووقع)9537(،9
بنالزبيرس)عروةترحمةسيالحامطأ@ر@ماوقدالجارو@ال@عندالهاشمي

13/4المهرقأتحافال@فيأيصأالمعيرقأعنالحوام، 2 1لا3 6 روابةفيوأما4(،9
الزير(.س)عروةسولأ.جاء@قدوالدارقطنيثاردوأبياير@دي

ومر
ممأ92)سهلتقرد@الرلص!ادر@يحطئ،صلوق@"

.(7591)انقرب@الحدبشهبرقةاته@وهأعمإلاالحال@وهو:



الانقطلع@الناوعلل!
-

طريقمن(29)"العراقيشدفوائدفيالنقاشسعيدأبوأخرجه:وقد

المغيرة،ابنهوعروةبأدالتصريحعدهووقعبه،الهاشمي،داودبنسليمان

الترمذيقالالزناد،أبيابربهاتمردظاهرهما"9فعبارة:حال،كلوعلى
عنالزلاد،أبيبنالرحمنعبدحديثوهوحسن،المغيرةلأحديثعقبه:

المغيرة:عنعروفع@يذكرأحدانعلمولاالمغيرة،عنعروة،عنأبيه،

غيرهظاهرهماعلى

للاحتجاج.يصلحلاالطريقهذامنالحديثأنالآنتبينقلت:
ثلائةموسىلناسماعيلدالطيالسيأبو@اودخالفيقول:أنولقائل

أيىعنهما،الحفطفيمنزلةيقللامنوفيهمالزناد،أبيابنعنالرواةمش
بلى،فنقول:روايتيهما؟فيواهمينو)سماعيلأبو@اوديكونأنالممكنمن
مدارأنتقدمكماولكنالحفاظ،صكانعليهالمختلفانلوممكنهذا

فيكونالحديتلهذاضبطهعدمقرائ@لناظهرتوقدضعبف،الطريقهذا

غيره.منأولىعليهالحمل

الوجههذاكيرمنالحديثهذارويوقد

1/2البيهقيفأخرجه: 9 العلميةط.(443)له"،المعرفةداوفي1

2وللا أننافع.عنجريج،ابنعنالرري،سفيانطريقمنالوعيط.(06

وبطونهما.ظهورهمايمسحكادعمرابن

نافعفيمقدمجريجابنتلت:
(1)

فيضعفبالسماع،بصرحلمأنهإلا

قائما@.تبللا"حديث:والظرتدلشه،ئزمنلالأتهبعنعننه.الحديط

8/1"لأشرافاتحفة"وانظر: 8 /13"المهرةإتحافودا1(،2151)6

4 2 5/3المسند"أطرافو")94961(،3 69-37 .(735لا0

منحديثهنيسلمحديثا،@لقبيحبالتدلي@@شنهرمنبر@يوقد@

بنبقيةحديثمثاله:هو@حفظ،منبمخالفنهفيهيخطيءلكنه@لتدلب@،

2/4الرمديأعللدثرحانظر.(1) 7 6وعترط.4 6 7 / هعام.@2



-

@الف@ائدالعلل@لجامعفي

عمرابنعنسالمعنالزهري،عنالأيلي،يزيدبنيون@عنالوليد،

@لصلاظفقد@دركفبرها،@و@لجمعةصلاةمنركعة@دركدمنفوعا:مر

داودأبيبنبكرأبولناقالقال:إالدارقطنينقل
(3)

عنيروهلمة

"بقيةإلايونس

أخطأوقدالتسويةبتدليىاشتهرممنمدل@الوليدبنبفية@قول:

وجهين:منالحديثهذافي

الأول:@لوجه

@رواهعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،روايةمنالحديثجعلإثه

الرحمنعبدبنسلمةأبيعنعنه،الزهريأصحابمنالغفبرالجمع
وهم:مرفوعأ،هريرة،أبيعن

(5)

(6)

المدحي،اللهعدأبوأؤعرأبوالعدوي،القرشيالخطابعمرسلناللهعنداس
والمصت،الهديفيلايهئتةكانلاصلأ،عابدأ،تأ،وكانالسحة،الفقهاءآحد
اهأ.للا"سنةمات

9ولالكماولاتهذبنظر 4اللاطأعلاموالمبر2(،ا+)5 5 7 الكاضش@و4،/

1/2والنسائي1(،123)ماجهابنأخرحه: 7 ط.(41،")لهالالكبرى"،وثي4

الرسالة.ط(1552)والحلية
لكرألوالأشعت،لنسليمادبناللهغندبحدادنيحالحافطالحلامةالإمامفو

ماتالبحت،ووالسحخوالاتاسخ@المصاح@ةمنهامات@لةالحشالي،
.(5316)شة

2/4الحنابلقهطقات"انو: 13/2اللاء"أعلام@يرو@4،7و4 21-2 2 2،3وا2

2ر@و@والجنا@ه 0 2 / 2.

1"الذارفظنيئن@@ 2 / الرسالة.ط.للا"61(وعقصالحلميةط2
1التحصيلإ.حامع@انظر: 5 4المدلسينأ.أسماءميالنبيينو@لكلا(،0 7،)5(

.(117)المدلسين،طقاتو"

ويخل:الصعبداسصهقيل:المدغي،الزمريعوفبرالرحمنعبدبنسلمةأبوفو
بسماعل

مأ104)ةشةوتل)ثاهأ،سةماتمكر،نقة"

"اسطر.
4/2النلاعهأ-مير طمقكو@1(،428)و@التقريبه2،9و.87

3الحفاط!



نضطلعلااو:ري@منا

عه:رواهوقدأن@،بنمالكا-

اليئييحىبنيحمص.

الزهريمصعبأبو.

سعيد"3(.بنسويد.

القعنبيمسلمةبناللهعند.

القاسمب@الرحمنعبد.

-

(2)

(5)

سنةوترفيهأ،ا52)لةولدالموطا،راريالألدل@،فقيماالليتي،ئح@دئو(

1الأعان،الويخاتانطر 4 3 / 1ر6 4البرر@4،6 1 9 @البلا@أعلامواليم1،/

.(15)طهصفي@رواته

القابكرأبيبنأحمدمصحصأئوالنقة،الامامئو
المدعي،الزهريالحارثبن3

اه@،50)سنةولدالموطاا،@منةوسمعبميوتمقهأص،مالدسالإماملازم

سا241)سنةوتوفي

1/4اسر،@الظر: 11/4ابخلاء!أعلاموالببر3،6 .1/02التهذيبهيبهوال@3،6

.(400)المغويطريقهومنا(،للاموطهفيصروايته

يىماتلقنفصارعميتهإلا(لمسصفيصدوقةالمنرلالحدتانيالأصلالهروي
مأ240)منةتوليحديثصمن

1الظر:
2يه2الاعتدا@هودميزاد11/01،4النلاه!أعلاممير 4،)1263(

.(2690)القفرسهو"

(10)مرطهلي@روافي

الحارثيقصببنسل@ةبراثهعندالرحمنعدأبوفالقدصالثتالامامفو
مما221)وتوير@سةليير،مأا30)بغد@سةولدالمدلي،

5/1البهيرأالالت@يخانظر. 0 أعلاموالسير4،0ولالأعاس@والرميت)086(،9
10/2عهاب 57.

1/4عهانةوأبو)1211(،لاودالو"احرجهطريقهومنا(،ياموطهفي@رواته 1 4

3/0والجقي1(،483)حاداسحرجهداود(أليطريقومن1(،529) 22.

العتقي،القممبنالرحمنعداثه:عدائووممتيها،المصريةالليارعالمفو
مأا91)سةرتوديمأ،ا32)سنةولدمالك،لاماماعا@السصري،مولاهم

3/1دهلأعاالرفياتالظر: 9/1لنلاطاأعلامولسير2،9 2 1/3ر@الحبر"1،2وه0 07.

.(23)موطنهثي@روابته



=

الثيبانيالحسنبنئحمد.

@يد@للف@العللفي@لجامع

اليسابورييحيىبنيحى.
(2)

التنيسييوسفبناثهعثد.
(3)

قزعةبنيح@ى.

سعيدبنقتيبة.
()

(2)

(4)

)،(

الكوفي،التباليالحسبنشحمداقهنجدأبوحيمة،أليصاحبالفقيهالعلامةفو
اهأ.8لاسفةوترلياهأ،32)سنةولد

7/3والتعليل،لالحرحانطر: 0 4/1هلأعياناوفيت1و)3521(،5 سيرو"8،4
9/1اللاعاعلام( 34-1 36.

(131)موطهثيصرواقي

التسيميالرح@نعدلنبكرب@يجىبريحيىزكرياأبراقفة،الثتالامامئر
2للاسةوتوفيمأ،ا42)لسةولدالشالرري،الممقري مأ.2

1/3الحر!و@01/21،5ابىء،أعلامالميرانطر. .(7668)التقريب!و@9،7

2/1شمنملمعد@روافي 0 2(607)(161)

3المفقي،الكيريوسفساللهنجدئحتدآبرالمتض،الحاطالإمامئو
هأ.218)سنةتوديالموطأ،ديالناسأئتالتيسي،

5/2"رالتعدي@الجرحانطرا 5 3النبلاءاأعححودسير)169(،5 5 7 / 1،0

ك@(.21)لتفربباا1و

وا2ي@لمو@
1/1البح@يعد 5 (206)لهالإممإ،خلف@القراعةوفي)085(،1

فيحادالنوذكرهالحاشرفمنمقول،المكي.القرتيقرعةلنيخيىفو

9/2شهققاا"نظر.ا 7للا"ققرباو")7947(،7له8الكما@اوال@هلي@5،7 62).
.(205)"الإمامحلفالقرا@ة"فيالخريعدورواية

ابلخى،مولاهمالتقفي،جميلبرسجدبنقيةرجاءأبوالت،الثقةمالإطفو
سه.240)سنةرتوفيامأ،4لامةولد

ا/العبر!و"لك@7(؟ول/7والمديل!الجرحو@7/37،9سمداابرطبقاتانطر.
4 33.

1/2النمفيعند@روابئ 7 5ولاالحلمةط.(1537)لهدالكبرعا،ودي4 ط(41
لة.لرماا



احنضطلعناو:ر@

المباركبناللهعد.

وهببناللهعئد.

دزلنحماد.

عيلأوزاا-2
جريجابن-3

عينهلنسفيان-4

حمزةأبيبنسعيب-5
(7"

-

(5)

2/0ئنلمعدرواتجه ليوالخ@)ملاه(،بحلىوأبي)261(،(607)21
3/3ر@ح@هلتا .3/202لهقيوا6،3-62لغر@4/ا@وفي9

02)المكلادنرحفيالطحاويعتد (857)الأجارادتهحمةوفي(32

1/4عوانةأبوأخرجه. 1 4(1530).

1")رميلمااأخرجه. 2/0ومسلم2(،2 1/2ليلشاوا)261(،(6"7)21 7 و@ي4

1لهله@الكبرى"، م@،9يعهبعلىوأبوالرمالة،ط.)0،51(والعليةط.(53

1/4عرالةوأبربنحقيقي،لهما(9)خزيمةوابن 1 3/2والهقي)5351(،5 0،2

3/3تلىلحهليوالح@ شنملمروايةثيوئرد-6،3-62العر@4/ط.وفي9
وسمر@رنى.بماللثالأ@زاعيوالخطيب-وابيهقييملىوأبي

1/2والحاكمبتحقيقي،(1850)خقصمةابنةوأخرحه 9 الحمعة.دكرويخه1

صاحبالمكي،القرسيحريحبنالعريزعبدبىالملكجدالفاضلالمقيهفو

اه@.50)مةوتوليممأ،")صةرلدسمكفالحلمثؤدمنوأولالتصالي@،

5/4والتي@االحرحو"ا(،)كث@2لملأه/الكبير!دالاردحانظر. 2 1(،ملأ7)0

.(4193)نفربو@ا

دييوالخكلك@3(،.)الرزاقعدةغدوحديته
.(21للاالاماماحلفالقراعة@

وأخرجك@202،البيهقيطريقهومنبتحقيقي،(150)الصسندماليالثافعيئعند:
2/2وأحمدمما(،للأالحميديانحلبت 2/1وسلم)1221(،ارميوالد4،1 0 2

(1741)لبهرطد@فيرالسفي2(،5لىوالترمدي)2211(،ماحهوالن)706(،

ا(مم@ل@خريمةواس)2695(،يعلىوأبوالرسالة،@(1753)والعلسيةعد

1/4عحانةوأبوبتحقيقي، 1 كا(21)المكل!دترحديوالطحاوي)4351(،5

.(401)والغوي)858(،لأيخار!االتحفةوفي

النقالالحسصي،لاممصالأسربحصزةأبيبىشببنرأبوالعابدالنقةئو

امأ.63)ويخل:امأ،62)شةتويرالزهري،@يالاسأنتمىمينن:



إسحاقبنالرحمنعبد-6

بكرأبيلنالوفابعد-7
(2)

العمريعمربناللهعبيد-8
(3)

الرحمنعبدبنقرة-9
راضدبنمعمر1

@الف@ائد@لعللفيالجامعى

(1)

(4)

(5)

4ولسعد،ابنطبقات@الطر. 1/2والالعبر"6،8 1ولالبلاعهأعلاموالسير4،2 87.

1/4عرانةوأبي)012(،الإمام!خلفالالقرأعةفيالئخرقيعند.صرواية 1 4

3/2ليهقيوا)1351(، 02.

الا@مة.منلالقدورميعدوقعاد:لة.ويقالالمدحي،الحر@بىافهعندالن

بظر.
4/3لكمال!اتهذبو@لما،5/9"مللكاا" 6 ساوالالتقر)3473(،9

5للايحلىأبيكد.وحدل@ 96)

نقة.الرمرىوكسل

1ولالافقاش@انظر: (4255)"والالتقريب4(،187)5/51الك@االهكذبو@3،2
الأب()تحثةوفى(23الهالاثارهمتكلالسرحفيالطحاريعند:وحديثه

2/201وئمنلم2(،11)لإمام!اخلفدالقراعو@ييوالخكل2/37،6احمد

1/2والسائي)261(، 7 الحلميةط.(1742)و(1536)لهالكمرى!،وليأ4
1/414عرالةوأبي)7695(،يعلىوأليالرسالة،ط.(1754)و(5481)و

3واليهقيما\(،5)حانرالن1(،532) 78 لمنةقالاليهقىروايةوس1،/
ركحة.ا.@لصغمنلرك

مصر،سكنالمدينةمنأصلهالمصري،المحالريحيوئيلألوويقال.ئحندأبو

اهأ47)سنةتوفي

1الكمالاتبو"كل@243،النقاشه"انطر. 1 7 / 6-1 1 تريخو")،645(،8 2لإنلاماا 5 6 (5147)وبات0

.(2ل@.االإمامخلفالقراع@@فيال@خرياخرحهوححفه
4وله(336لهالرراقعدعتد: 2/2وأحمد5(،7 7 2/201ومسلم2،8و.1
3/0والبيهقيلععاه(،يحلىوأدي)261(،(607) ك@شويخمهفىوالخطي@2،2

3 .63-62العر@4/ط.وفي9

والأ@زاعيلمالكمحمرقردوالخطيبوالبيهقييعلىواليئمنلمروايةيرتنبيه.



احنقطعر@شاو@لل

الهادبنيزيد-11

عبلةأبيبنإبراهيم-12

خلافعلىعنه،رووهالزهريأصحابمننفساعثرةاثنتافهؤلاء

ترجحالتيالقرائنمنالرواةوكرةيريد،لنيون@عنالوليد،بنبقيةرواية
الرواباتبها

بناللهعبدرواهفقديزيد،بنيوصع@الزواةخالفبقبةإننثم

هريرةأبيصسلمة،أليعنالزهري،عنيزيد،بنيون@عنرك،المب@

يون@عنوهب،ابنالروايةهدهعلىالمباركابنوتابع

2/2وأحمد@(2224)الرراقعبدةوأحرجه 5 2/1ومسلم@4 0 2@608@@163@@

1/2والشاني 5 ودي7
1لىلهالكبرى"،1 1رللاالحلميةط.(53 الرسالة،ط.(54

1/3عوالةوأبوبتحققي،ما(5)حزيمةواس)251(،الجارودواس 1 1(1105)

فريزفأبيصالرحمن،عدب@سلمةأبيصالزمري،عنمعمر،عنوقمن
فقذ@ئمنننرب@نقبلركمة@لحصرمنل@وكدهققال@الهرشؤلأن

فقذ@ثوكهاا.@لشسنتطلعلنقبنركحة@لصغش@رك@ومن@@ركها،
الينيالهادسسامةس(اللهكدلنيزيداللهعندألوالمكر،النقةالامامئو

اهه.39)سةتو@يالتالج@،صغارديعدالهالمدحي،

92/ةميح!وال@الجرحانطر@ 1ا-لمه/6النلاطأعح@موالسير)6511(،7 8،9

(7737)لتقريهاو@

ليالخاريةأخرحهوحلئه
@ثرحفيوالطحاوي)212(،لإمام!اخلفالقرات@

.(85للاالأجار(لتحفةوفي(2319)الآنار"منكل

4عوالةألرخرحه.( 1 5 / 1(1536)

1الحمير"التلحيص5انظر 0 5 / 2(593)

لياختل@اليماني،الدوسيفرنرةأئوالأتات،الحماطمدالحليلالضحاقيفو
وقيلهأ،60)سنةتوديصحر،برالرحمنبمدرجحها.أقوال،(علىاسمه

سأ.)8،وقيل.سأ،59)

6/1الغابقهأسدوه2/1،8قاسعلابرالصحابتهدمعحمانظر: 2(،63للا33

16/2بةلإصاولا 73@66701@.

.(213)الاماماحل@لالقراعوليالحخاريعند:

2/0ئمنملمأخرحه. ك@302.والهقي)261(،(607)21



-

يالف@اند@لعللالحامعفي

أيضأيون@عنعمر،بنعئمانوتالعه
مسلمورواه

(2)
محمرعنالمبارك،ابنعنكريبأبيعن

الجصر.روايةشحوالرهريعنمقروسين-أربعتهمويوص-ومالكوالأوزاعي
النرسيالوليدبنالعباسةالأربعةهؤلاءحمععلىكريبأباوتا@ع
مرداسبنوخالد

ومكحولالزهريعنثولانابنورواه
(7)

سلمقيابيعنمقرونين،

(2)

(5)

(7)

1/4عوألةأبوأحرحه: 1 5(1533).

.(162)(607)2/201صح@حهفى

لسةولدالكودي،الهمداليكري@أبركرب،سالحلاءئحتدسالنقةالحالط

مأ.247)وئل:هأ،248)ونويريسةهه،ا61)

4الكماال@6/قهدب@اصظر. 6 3و3لما/11اللاء!أعلاموالسير)0216(،6 9،6

2/1الذساوالشلرات 19.

الصري،الامليالثصلأسالرسيصصرلنالوليدبنعتاسالححةالإمامالحافظ
س@237)وفل.صأ،238)لسةتوفي

4/7الكمالا@لي@@انظر. هما،237)وبات212لإشلام،:اتاربخو@3(،331)8

12اللاء،أعلامو@بر 7 0ال@هقيعندوحدينه.1/ 2 /32.

عئةرواهاسخةلةنقةكاد@وقأمرثاس:برخالدالراج،العدا@يالهيثمألو
ه@231)سنةتوديالحوي،القاسمألر

3/3"والنعلبلاسطر@الحرح 4 9(11 3-3"8/7سعلاثهو@ناريح0(،6 0،8

1"الإنلاملارلحو@ 4 هأ231)و@سات9

3تاريحهديوالحطي@)مماه(،يعلىأليعئدوحميثه 9 /4العربط.ودي3/

المدعياللهعدألو3،مولاالعامريالقرشينولادسالرحمنعدئخندسفر
"

3س@5/لماا1لطرا 6/3دماا@صوالمهل@6،9 9 لمقربولاعثاه(،7

أبوكنيةةؤقيلالمقيه،الدشميالتاميمكحهلا*عدالرالام،أهلعالمفو
وتيلاهأ،13)وقبلاهأ،12)لقبل:ولاتهفيأختلفشنملم،ألووقننأيو@،
عيرهعا

5سعدلابرطقات"انطر 1الكما@هوشهديص73،1/ 6 و@هسر)3676(،72/
النبلاء"أعلام



احنقطلعر@شاو:محلل
-

الأكثرين.كروايةبهفربرفأبيعن
ني:@لنا@لوجه

@لاةمنركعة@ثوكالهنبلفظ:فرواهانحديخثشنفيأخطأئهف@

@لصلاقا.رك@ففد@غبرما،لر@لجمعة

ك@لصلافمنركعة@ثوكلامنالجمع.روايةفيالحديخطولفظ

يؤيده:بقيقعوهممنأثهاقينألفاظه،فيللجمحةفكرلاةنحوهأو@لضلاظ،

الحمعة،صلاةعلىالمطلقائحديثهذاحملالزهريمذهبكانا-

بلفظ:البخاريعنهورواهألوكها،فقدركعةالجمعةمناثوكمنأنفيرى
فقدواحدة،ركعةالحمعةمنألوكمناتهعح@اللهرسؤلعنبلضالماونرى"

رك!دأ

أنهذا،الزهريحديثفيللحمعةذكرلاأنعلىيدلومما-2

الزهريقؤلنقلالزهري،عنمعمرطريقمنالحديخثروىأنلعدالبيهقي
وهوالضحيح،هوهذا"فقال:عليهوعقبالصلاقاا.منداوالجمعةعقه

فيالحديثلفظأنعلىدلالةمعمرروايةوفيالزهري،عنالحماعةرواية
منغيرهاتتاولكماالحمعةتتناولبعمومهاوأنهامطلق،الصلاة

"لصلواتا

حاتمأبوالإمامهذاعلىنصوقدومتنأ،إلسادألقيةوهميتبينهذاومن
بنيونسعنبقيفرواةحديخثصأبيداسألتفقال:ابنهسألهإذالرازي،

@ثوك@المنقال:التبيئ-لج@معنعمرابنعنسالم،عنالزهري،عنيزيد،

1للاحادابنةأخرحه(1) 2الإمام!حل@دالؤا@(2)(48 13).

3/2هالكرىلالن(3) 03.

القرشيلثيلبنالخطا@عمرسالراشدالحليمةابناللهعندالجليلالضجاقيفولا(
سةتوفيالحلم،بلغولنمأليهمعرماحرصعيرأ،أسلمالمدل@،ننمالمكي

(574).

2قالعلاسالصحالته@مححمنظرة 7 33العالقهأسدو"2،/ 6 "3(،82)ك@3-7/

5كمالإصافو@ 32(4832)



-
@ئد@الف@العلل@لجامعفي

خطأهذايقول:أبيفسمعت@لصلاظ.فقد@دركوكيرها،@لجمعةمنركعة

عيف@التبيئعنهريرة،ابيعنسلمفأبيعنالزهري،هوإنما

التسوية.تدليسهفميهبقية،وهممنسلمإن9حجر:ابنالحافظوقال
"لشيخهعنعنلأنه

عنبقية،رواةحديثعنأبيداسألتأيضأ:حاتمأبيابنوقال

@ثوكالهنقال:عح@البيعنعمر،ابنعنسالم،عنالزهري،عنيوص،
المتنخطأهذاأبي:قالئما.وكيرها،@لجمعةصلاةمنركعة

:@كالنبيعنهرير@أبيعنسلمة،ابيعنالزهري،هو:إنماوالإسناد.

فليس@لجمعقهصحةلمنقوله.وأمالثوكها"،فقدركعقاصلاةمن@ثوك@المن
كليهمالافيفوهمانحديخث،فيهذا

جعلتموهوقدبقية،تدلي@فيهيرىلاالطريقهذايقول:قائلأولعل
مالا

علىالعلمطلةأنبهأنفيهالكرىغايتيذكرتهالذيالمثالهذا
الحديثبضعففيحكممتعجليأتيفقدالأحكام،إصدارفيالتسارعخطر
أكثرهملمنبمخالفتهوالمتمئلةفيه،الكبرىعلتهعلىيتبهولابقية،لعنعنة

بقيةتدلي@عنوأماومتنه.الحديثسندفيوذلكحفظأ،وأتقنعد@أ،منه
لا9حديث:فيبيانمنجاءمامعالحافظشارةف@الحافظ.لذلكأثارفقد

آنعليهالتنبمايحبومماالاستزادة،عنبذلثاغنىلاامرفيإسلامتحمدوا
فعليهالحديث،طرقفيبحثهمبدأفيماحديثفيعلةبجدفدالباحث
إذا@الراويأنوذلكالحديث،فيأخرىعلةوجودمنالحذرغايةالحذر
فيالوهممطبفيالوقوعإلىحفظهسوءيجرهففدالحديث،سنديضبط
الموفق.واللهبقية،حديثفيكماالمتن

.(607)انحديشه@كللل(1)

7الحير!دالتلحيص(2) / ا/الرايقالصب1وللأ،/7التعهيد""وانظر.93)201

(491)انحلبشهعلل@(3)



الانقطلعل@مسناو:@لل
-

@لعطف:تدليسلبع:للر

الئانيمنيسمعلنموهووفلان،فلانحذثناالراوي:يقولأنوهو
لقطع:@تدليسمس:لخا@

يقول:نتمبرهة،يسكتثمسمعتما،أؤ)حدبرطاالراوي:بقولكأنوهو
أنهموهماالأعمفأاوعروةبنم)ه@

كذلكولي@مهما،سمع

@لصيغ:حنفتحليس@لساسى:
عن)الزهريمثلا:قولهعلىويقتصرالصيغةيحذتأنوفو

أنى(

@لتحمل:صيرةئو@@لاد@صيغتحليس@لسابع:

الإجازةعنالإخبارأوبالتحدبثالنعبيرمنانمحدثيغمنيقعماوفر

ومنال@معطربقعقالمرويلذلثتحملهيكنولمللسماع،موهما

يقولأنوهر:اخرنوعويهتدليسأ،الصنيعهذابتسميةيرضلممنالعلماء

أخبرناأوحدثنارتبةعنمنحطةوهيكذا،قالأنهفلانعلىأشهدالراوي
الواسطة...لاحنمال

للمتابعفتدليس@لثامن:

الراوييجمعأنوهوالمعد،اللهعبدالمحدثالعلأمةشيخناأضافه
هذاومثلذلث،يبينولامختلفة،ألفاطهمتكونواحد،إسنادفيشيوخعدة

جمعالمحذثونقبلوقدعلة،هوبليقبل،لاكبيرإمامغيرمنكانإن

6ححر!ابى@نكتانظرة 1 7 / و"بتحقيقي،3لملاو2

1حجر"ابنلنكتانطر: 7 / 3و.26 8 و"شحقي@ي،9

1حجر!ابى@نكتالطر: 7 / 3و.26 8 صتحقيقي،9
1لمبتهير(السيرطيوسمى أحمدافيبن@رح9

4الريقهالنكت" 3 8 / والديألهعلىبدلماتحقيقي1
2/6الرسدعأعللشرح@انظر. 7 2/68وعترط.6 1

1التحصلي،جامعانظر.إ 1 4

ك@.10/6الأفكر!توضيح

ك@.10/6الأفكلى"توصغ

.1/376"لألكلى@اضيحولتى

وليقطعا،النوعمناناكر
قريب.والأصحد،راتجله
ممام.ط



=
لد@للف@العلل@@لجامعدي

ممنهذامئليقبلولموجلالته،لإمامته"الإفكيث@فيضضىالزهم

ولا،والائعمنهاالمشتهرإتمامشتهرفكلهاليستالأنلاوهذه

فيأنرلهالذيهوالقسموهذاالأول.يرادالإطلاقوعدوالثاني
بعدشماولاالبحثخلاليكشفقدإذوأسانيد،متوناالحدثي@الاختلافات

ضعيفأالساقطهذاكانوربماالإسناد،منرجلسقوطعنوالتمتيشالتنقير
هذا.حدثهيضبطلمأوش@2،حمظهفيأو

أنك@اصحيحا،كلهليسالثقةحدبثأنالحديتعلمبدانهومن
الفريفينأحا@يثمنالنوعينكلاومعرفةضعيفا،كلهليسالضعيفحديث

ماأعماقفيالغواصونالنقادالأئمةذلكعلىيطلعإنمااليسير،بالأمرلي@

خطأ.أوصحةمنالرواياتفييكمن

أخرىأموراأذكرأنبدفلاوأنواعه،التدلي@عنمهدتقدوما@مت
وهي:بالتدليح،تتحلق

به:عرتمنوحكم@تدلي@،حكم@رلا:

العيب،إخفاءإلىتؤولمعانيهمجموعأنلعةالندلي@تعري@فيبامضى
أهله.وحكمحكمميفيالحلماءاختلففقدذلكومعالكذ@،معايهمنوليس

قال:أتهعنةفرويفيه،الئديىشعبة-ومنهمبعصهم-عنوردفقد
أ@ل@إانمنإليئأحبأزنيلأن"أيضا:وقال"الكذبأخوالا

(3)

ال@كأباقدلي@@اقال:أنهزيدبنحمادعنروىبل

الرمذيلعللشرحهفيالحنبليرح@اسفكرهالحديثعللنلامن(النوعومدالا(
8 1 3 / 6رممام،ط.2 7 2 / جمع@ذاحليئهصع@منبحميان:عرط.2
نحالى،اللهرح@هلديت@واندالا@هلاتتماقفيألرثمم!بحامادوداليوح
أبياب@علللتحقيقمقدمتهميالحميدمعداليخواياشرحأشرحهالوعومذا
1حاتم 4 5 / 1-1 5

3الكمايقا"(2) 5 5.(3)3 56.

3لأ@الكمايقاا 5 6



الانقطلعرالشاكصلل
-

التدلي@9البزار:بكرأبوقالكئيرأ،فيهوتسمحأمرهسقلمنومنهم

الإسناد"لظاهرتحسينهوو)ئمابكذب،لي@

عدالةفيالقدحبهيصحبكدبلي@أتهالجمهورعليهاتذفيوالضحيح

نمقهذاوعلىالإيهام،منضزبفوو)ئماحديثه،جميعنردحتىالزاوي

روايته،فيعورتهلناأبانفقدمرةدقىعرفناهمن@فقال:3يخلدباالثافعيئ

فنقبلالصدتفيالنصيحةولاحديته،بهافردبالكذبالعورةتفكولشت
الصدوطفيالنصيحةأهلمنقبلنامامنه

عنةالزجرفيالمبالغةعلىإشعبةعنالواردالتثددحملويمكن

والتنفير"

خمسةفيهللعلماءبه؟عر@منحديثحكمفماهذا،تقررلاذا

بصزح،لمأمبالسمعصزحسوا.المدلس،روايةتقبللا
علىمنىوهذاوالفقه،الحديثأهلمنفريقعنالصلاحابنحكاه

جرحنفسهالتدلي@بأنالقؤل
اتذيوهذابه.غر@منعدالةبهتسقط

فيالوهابعبدالقاضيمالكالإماممذهبأصولعلىاستظهره
.@الملخص"

المرسل،قلمنلمذهبدرعوفومطلقأ،المدل@روايةقبرل@لئاني:

عنالرركيوحكاهالمراسيل،قبلمنجمهررعنالبغداث@الخطيبونقله

قبولعليهبنواماعلىهذاوبنواالحنفية.منالبز@ويأصولشارحيبعض

ثقتهمقنضياتمنفإنلة،تعديلالراويذكرعنالئقةإضرابأنمنالمرسل

ثقةغيركانإفاعنةروىمنلاسمالتصريح

مقبولفهوالثقات،عنيكونأنتدلبسهعلىالغالبكانإفا@لثالث:

د2/1الزركيا@نكت(1)

1و(10+)لقالرماا"(2) . تجحققي.(33

1الحلبف.علمأللاالمعرفة(3) ، تحقيفي.9



=

يالفع@ئد@لعللفي@لجامع

حديئ@ردالغالب،فوالنفةغيرعنكانو)نالتحدبطصبغةكانتكيفما

الزركمئميونقلهالعلم،أهلبعضعنالخطيبحكاهبالسمع،يصرححتى
الأر@ي.الفتحأبيعن

وبينحديثه،فيقبلللسمعمبينةبصيغةيرويأنببنالتفصيل@لرابع:

أفلجمهورعليهاتذيوهذايقبل.فلاوغيرهللسماعمحت@لةبصيغةيرويأن
الضلاحوابنالبغداثيالخطيبمنفم:جمع،وصححهوغيرهمانحديت
الحق.وهوونجرهما،

بلاقبلالمدل@صرحإفا"القطان:بنالحسنأبوقال@لخمس:
لمأنهبعينهحديثفيينبينلمماقومقبلهففدبصرح،لمو)فاخلاف،

حديثأالمدل@روىفإفاقال:سمعه،أنهيتبينلممااخرونيسمعمما@رده
@الجميععندالأولانقطاعتبينبواسطة:رواهثممحتملةبصيغة

@لمدفى:لحديث@حكمنبا:نا
عنصومنالمدفىبينانقطاعوجودشبهةالمدل@حديخثفيكانلما

فلماضعيفا.أوئقةيكونوقذأكثر،أوشخصأالساقطيكؤنقذبحيثعته@

بضعفه.الحكمفلكاقتضىالئبهةهذهعلىتوفر

مردود.فهووالاحديئ@،قبلبالسماعصزحإذالكن

واحد.منأكثربسقطوقدواحدأيسقطقددل@إفاوالمدل@

كاناندأسقطوه،بمنالظنإحسانمنها:متعددة،التدلي@وأسباب

لروايته.وتمشيةةغيرهمعندمجروحا

فيجانابنقالوحد@عيةلنسفيانإلالهيعر@لامنالرعمدا(1)
1/0صحيحه@دسة 1 6 كانف@ئ@وحد@عةبرمفيانالاالدميافيلي@إوهدا1

ليهخبر@لىعةبنلفيانيوجديكادولامتقن،ئقةعنإلايدل@ولايحل@،

روايتهقبولفيوالحكمنضصشلثقةع@سماعهبي@قدصعينهالحبرلحلكوجدإلا
عنروىبناعحمىابنروايةليكالحكميها-الماعيينلم@نالعلة-لهذه

ن@ه.يمعلمماك@الي

2/6النكشاديإححراب@نقله(2) 2 3و:5 9 بتحقيقي.6



الانقطلعناو:ري@ملل
=

لاأمرجهةمنحالهلسوءةعنهالمرويذكرلكراهةدل@منومنهم

ومنهمالعلو،لطلبأولضعفهأوالثيخسنلصغرأوحديثهنفىإلىيعود

أوالسنفيدونههممنقبلمنالثخذلكفيسوركإذاذلثيصنعمن

الثخ.فلكعنلإكثاره

الثالثالمعنى

لخفياالإرسال

محتملةبصيغةالراويرواهمابأته:حجرابنالحافظعرفهتعريفه:

دوهوالعلائي:وقالوساطةبينهسابللقيه،ائهيعرفولمعاصرهعمن

ولممسلكا،وأعمقهافائدة،وأكئرهاالحديث،علومأنلاأهممنبديعنوع
الرواية،فيبالاتساعويدركالكبار،الأئمةحذاقإلابالبيانفيهيتكلم

"الدقيغوالإدراكالامةالمعرفةمعالحدبثلطرقوالجمع

ولمعاصرهإقفأماإيا@لقاؤهغرفعمنروىبمنيختصفالتدلي@
الخفيالمرسلفهولقيهأتهئعرف

الخفيالمرسلبينمزجقدلخط@الصلاحابنأنبينتأنسبقوقد
لاسناد.اتدلي@فيفأدخلهوالتدلي@،

وصمي
اختلفلداةبالتدلي@آسبهفهوالناس،منكثيرعلىلخفائهبالخفيهذا

هو@بلفقال:حجرابنالحافظتعر@فويظا@@رجحسرأاختلافأفيهالحلماء

ال@دمنكانموضعأيفيالانقطاعشيخنا.إليهأشارحسبماتعريفهفيالمعتمدعلى

انقطاعفهوسمع،بينهمايقعولمالتقيا،لووكذايلتقيا،لممتعاصرينراويينبين
خاصابسقطالمرسلفييتقيدلممنتعريففييندرجمخصرص

ولمعاصرهعمنيرويهماالمرسلمنوالخفي"بقوله:الزبيديوعرت
لقبهأأتهيعرف

6الظرأدزهة"انظر:(1) 60.

.66النطر!:نرهة@ةالظر(3)

3/7المغيفدفتح(5) ط4

1هالتحصبلدجامع(2) 25.

2الفله@منهحانظر.(4) 86.

1ريب:ا،بلغة1للا( 92.



-

@يد@الف@@لعللفي@لجامع

ولمعاصرهعمنالراويروايةأئهالخفي،الارسالفيالقولوتحرير

@لخفي:الارصالكفطرق
طرق:ولمعرفته9قال:إذالمراسيلخفيلكنمفطرقنلاثةالعلائيعد
أكثروهذافه:السماععدمأوعه،والمرويالراويبيناللقاءعدمإحداها:

الراويهذاوأنالتاريخ،بمعرفةتارةيكونذلكلكنللحكم.صببايكونما
عدمبمعرفةيكونوتارةعنم@يتحملبحيثبالسنعنهالمروييدركلم

اللقاء.

روايةفييقولئمرجل،عنالحديثالراوييذكرأنةالئانيوالطريق

ذلك.ونحوعهأخبرتأوعهئبئتأخرى:

بينهمافأكئرئمخصبزياثةأيضأعنهيجيءثمعنممايرويهأنوالثالث:

لاوعنهأخبرتقال:لمانه،سمعهكانلوإذبالإرسال،الأولعلىفيحكم

كانمتىأنهالثالثالطريقهذافيمرسلأجعلهوفالدةبينهما.بواسطةرواه

إنامابخلافبالحديثيحتجلمضعيفأالأخرىالروايةفيزيدالذيالواسطة
"نقةكان

تد@ركانتأنهاإلاأخرى:طرقأالجديعيوسفاللهعبدالئيخوذكر

وهي:الحلائيقالهمافلكفي
أومنهسمعأوالبتة،الئيخمنالسماعلهيتهيافلمالراوي،صغرا-

فرواه.يذكره،فبقيمحينأشيئأراى
يقعولمالبلد،اختلافاجلمناللقاءيثتلالكنيتعاصرا،أن-2

اجتماعهما.على@بل

فييذكرلاالشيخفلكعنالراويولكنممكنأ،اللقاءيكونأن-3
بعضعنهيرويأحيانأأئهوثتالسماع،علىيدلماعهحديئهمنشيء
بالوسالط.حديثه

1التحصيلا.جاح"(1) 21 26.



الانقطعا@سناوعلل
=

الحديثطرقباستقراءأوعليمعالنقادبتنصيصالخفيالإرسالوئعرت

هاوسبر

بينيفزقرنكانواوالمتاخرينالمتقدمينالحديثعلماءجمهورأنويظهر

الصلاحوابنوالخليليحبانكابنمنهمقليلأوأنوالدليح،الخفيالإرسال
فاعلهتعمدلرطإلاتدليسأيعدأنينبغيلاالخفيوالإرسالتدليسا.يس@ونه

لإيهاما

عنلأعم@ئى،اعنالثوري،سفيانروى@لخفي:@لمرسلمثال@

علىمزأثهز@ه:حصينبنعمرانعنالحسن،عنخيثمة،أبيبنخيئمة

@منيقول:الله-ج@،رسولسمعتوقال:فاسترجع،سأل،ثتمقرأتاصق

ب.@لنلسيسألون@لقر@نيقر@هنقوئم@سيجيتهف@به،@لثهفليسألقرأ@لقر@ن

4/4وأحمد0(،2053)شيبةأبيبناأخرجه: والترمذي3،9
ط.(2387)والعلميةط.(2628)الإيمان!ضعب"فيوالبيهقي9(،172)

الزبيرياحمدأبيطريقمنالرشد
يوسفبنمحمدطريقمن(374)/18الكبيرا"فيالطبرانيوأخرجه:

عقةبنوقبيصةالفريابي
()

)فرقهما(.

الثوريسفيانعنوقبيصقأوالمريابي،الزبير@،أحمد)أبوئلاثتهم:

بهذا

بذاله.إسنادهلي@حسن،حديتهذاالترمذي:

(5)

2/9الحليشهعلوم@تح@رانظرة 6 5-9 67.

الامناثأ.لتدليىالمحدننادلسانانظر.

لاتقربالوربحليتميبحطئقدنتل@فةالزبير.بناللهجدب@صمدمو

5الرمدبعللدسرحفيرجبابنسقلهفيساجلبنأحمد 4 3 / عتر:ط2

الالتقريب@فيححرالنالحامظوقالبيا،فر؟صنالوريفيطا@@ضرأيتل@ا

النوريا.حديتصتيءننأخطايقال:@اضلشقةلهلأ(:ا5)
6الترمنياعللدئرحفير@الننقلهيخساعهمعينابنقال 6 9 / عتر.ط.2

."القويلذاكلب@النورىشبانحديتفيإلاثقةلعر



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

وخالفهم
(1)

الرزاق:عد

4/4أحمداخرجه:إذ 3 عنسفيان،أخبرناقال:الرزاق،عبدعن2

الك.بصيغةهكذابه.عمران،عنرجل،عناوخيثمةعنالأعمش،

اخر.طريقوللحديط

أبيطريقمن(20)لهالتفسيرا،9وفي(1183)البغويأخرجه:يؤا
به.عمران،عنرجل،عنخيثمة،عنالاعئى،ع@سفبان،عنحذيفة،

الثك.بصيغةيأتولمبهجزم

إسماعيلبنمؤملوخالفهم
4/4أحمدفأخرجه. عنسفيانطحدثناقال:مؤمل،عن4،5

المبهم.الرجلأوالحسنذكربدونبهعمران،عنخيثمة،عنالأعمش،
وافقه.ومنالزبيريأحمدأبيطريقمىروايتهعلىالثوريوتوبع

بنسعدطريقمن(41)القرتدلأأهلأخلاق9فيالاجريفأخرجه:
الصلت

(2386)والعلميةط.(2627)@االإيمانشعب"فيالبيهقيوأخرجه:
عمارةبنالحسنطريقمنالرشدط.

عنالحسن،عنخيئمقيعنالأعمش،عنوالحسن()سعد،كلاهماة
به.عمران،

بنسعدلضعفجوع،منيغنيانولايسمنافىلاالطريقانوهذان
رويقدأتهالأولسفيانطريقيقويماولكنعمارة،بنوالحسنالصلت،

عدة.طرقمن

وقبيصة.والفريابيأحمدأبا"السابقيىالثلاتةأي.(1)
7لاالتقري@ه"الحفظهسيئصدوقومر.إ(2) الوفيتاالنكت"بدبلاوانظر2(،0

5للبقاعي 6 1 /1-5 6 بتحقيقي.2
ديحاتمأبيابرذكره(3)

4/8والتعحيل،الجرح" لاوجرحأميهيذكرولم(3)س5
أعرس@.الربماوقال:له*الئقاق@16فيحبادابنوذكرهتعديلا؟

.(12)لمحلأيبأققراوك!!تر@ومو.(3



احنقطعر@الناومحلل
=

الأعمش.طريقغيرمنخيثمةعنالحديثفروي
لأالضعفاءفيوالعقيليلالتفسير(،(45)منصوربنسعيدفأخرجه:

بنجريرطريقمن(371)ول/الكبير""فيوالطبراني2/2،9الكبير"

عبدالحميد

4/4حمدأوأخرجه: 36-4 )273(،/81لكبير!ا@فينيلطبراوا3،7

اللهعبدبنشريكطربقمن(42)"القرانأملقأض9فيوالابري

النخعي
حميدبنعيدةطريىمن(3553)البزاروأخرجه:

3ياالبزاروأخرجه: )مقرونيأ.وسفيانقبيصةطريقمن(55

@الطبرانيواخرجه:
ي

بنزيادطريقمن(370)/18الكبير!"

)مقرونين(.حميدبنوعبيدةاللهعبد

عنوزياد(وسفيان،وقبيصفوعبيدفوشريك،)جرير،ستتهم:

بنعمرانعنالحس@،عنخيتمةأبيبنخيثمةعنالمعتمر،بنمنصور

به.حصين،

ك@(3)/18الكبير!"فيالطبرانيعندفرواهالكوفي@درشىوخالفهم

خيثمة.يسمولمالحسن!عنرجلةعنمنصور،"وقال:

المشهورينمنوهوالحسنفيهفيصالاخنلافمعالحديظوهذا

.(9اللاالفىسا"نممه"ومو(1)

.(2787)التقربسه"كنيرأ!بخطئصدوقةإومو(2)

لهكه.ل@.التقرسا"أخطا"ربمادصدوقوهو:(3)

.@2085@يبققرالاوق،المدمو؟ر(4)

وبلودالمهملةبالحاءحثمقهأبيبنحئمة"جاءةرواياتهجمغوليالطبرانيعد(5)

اسمهلمنترحمةتوحدولاخيثمتهأبيبرخيتمة9الروايات:كلفييذياء،

الصغيريعرفهاالكبيراالطرانيدمححمليوالتحريعاتالتصحيفاتوكثرةحنمقه،"
لكبير.وا

له.ترجمةعلىأت@لمالكوفي:ري@@@للأ(



-

@ئد@للف@@لعللفي@لجلمع

وعمران.الحسنبينبالانقطعمعلولوالحديتبالإرسال

بنعمرانمنيسمعلمالحسن"قالا:حاتم،وأباالمدبنىبنعلبئنف@

عنسئلعندماأسدبنبهزوقاليثبشا،وجهمنذلثيصحولي@الحصش،

أبيابن"مراسيل"انظر:شيتأ"عمرانسيسمعلألمعمرافى:منالحسنسماع
.(124)و(123)حاتم

بنعمرانمعأمثيكنت"الحسن:قالشريك،روايةفيأنهإلا

أنإلاعمرانمنسمعهقدأثهيوحيفهذا"عاجه...بيدآخذأحدناحصين

له.يحتجفلاواخرينسفيانخالفوقدالحمظسئشريكأ

شاهد.وللحدبط

1القرانا:@افضائلفيعبيدأبوأخرجه: 0 ابنطريقمن(2-29)6
سعيدأبيعنالهيثمابيعنورثانبنموسىعنلهيعة،

@نقبلبه،@ثهو@سالوا@@اتعلموا@لقرثنقال:جم@ه،التبيعن@ه،الخدري
بيباسرجلنفر:ئلاثةبخملمه@لقرتنفإن@لدنيا،بهيسالونتوئمينعلمه

.@@لتهيفرؤهيرجلبه،بستثل@رجل

مرارأ.ترجمتهتقدمتوقدلهيحةابنأجلمنةضحيفإسنادوهذا
ه/لمسند"اأطرافودا1(،0795)7/377لأشرات!اتحفة"وانظر:

22"المهرةإنحاتو"7(،06لا001 3 / 1(61051).

أثمقالتقال:مجاهد،عننجيح،ابيابنروىتخر:مئال@
الميراث؟نص@لناوإنمانغزو،ولاالرجاليغزوالله!رسولياشلمة:
الساء:1بعفن،عكبغفحكخلمىد@هفضلأماتئصموأ@ولاكأ:اللهفأنزل

و)نصؤمنينطتم@لئتآلمشلصيئ@ن"الاية:هذهفيهاونزلتقال:.(32
لاية.ااخرإلى(35"الأحزابو)تصؤمتش@1

"لايهاماك@"ةانطر(1)
03 4 7(227).

(7023)الالنقرسهأخطأ!ربماالمدوقةوهو(2)
.(2599)لتؤيبألالنقةاومو.(3)



الانقطعل@سناو:@لل

ة.مهاجرالمدينةقدمتظعينيماأولسلمةائموكانتالترمذي:زاد

تفسيرهفيالرزاقوعد)التفسير(،(62يامنصوربنسعيدأخرجه:
6/3وأحمد)365(، 6لايعلىلووا0(،223)لترمذيوا2،2 لطبريوا5(،9

6والفكرط.(73اياتفسيرهفي 63 /6-6 6 أبيوابنال@،عالم.@4
3/93تفسيرهفيحاتم 0(،6لا/23الكبير"دافيوالطبراني)4225(،5

2/3لحاكموا 0 5-3 0 4و6 (16لالنزول،اأسبابفيالواحديوا1،6

به.مجاهد،عننجبح،ابيابنطريقمنبتحقيقي

كان@يمننجيحأبيابرذكرالنسائيئأنإلاثقات،رجالهالحديثهذا

.(35)"المدلسين9كتابفيالعراقيزرعةأبوذلكذكركمايدلى،

ديمعينبنيحىوقال
بنسفيانقال":(42للأالدوريبرواية"تاريخه"

أيفقلت-برةأبيبنالقاسمإلاإنسانمنهيسمعهلممجاهدتفسيرعيية
قالهكذاقال.مجاهد؟منيسمعلمنجيحابيابنليحيى:الدوري-

قالكذا":(4للا.االتحصيل@اجامعفيالعلاثيعنهنقله@يماوقالسفيان@ه،

."لا؟أمذلكاحقأدربمماولاعيينة،الن

بنالقاسمكتابفينظراجريجوابرنجيحأبيابنحبان:إابنقال

سماع،.غيرمنمجاهدعنفروياالتفسير-فيمجاهد-عنبزةأبي
قالإذوصححهاةمجاهدعننجيحأبياسروايةرجحالذهبيأنإلا

9في
1النبلاء"أعلامسير 2 6 نجيحأبيابنيسمعلمقال:بعضهموعن":6/

بمجاهد".الناساخصمنهوقلت:مجاهد.منالتفسيركل

1/2العجالط9فيالحافظوقال التفسيرويروىجبر:بندمجامد:04
قوجمه.نجيحابيابنإلىوالطريقمجاهد،عننجيح-ابيابنطريقمنعه-

العنعنة.بصيغةالصحيحينفيمجاهدعننجبحأبيابنروايةأنكما

الإسنادصحيححدبثهذا9فال:إذالحديث،هذاالحاكمصخحوفد

الموضعفيوقال@،سلمةأممنمجاهدسمعكانإنالئميخينشرطعلى
وتعقبيخرجاط،ولمالشيخين،ثرطعلىصحيححديثد@ذاالآخر:



=
@الف@يد@لعللفيالجامع

أممنمجاهدسماعفيوتشككهالحاكمتصحيحل@كلنبماحجرابنالحافظ
(1)سلمة

ابيبنعليمنسماعهصحوقدمنها،السماعمنيمنعهالومابقوله:
علىتعلبقهفيشاكرأحمدالعلآمةوفالسنفه،بحرينقبلهاوماتطالب،

2"الطبريتفسير" 6 2 منصور!بنسعيدسنن"محققكهنقلهفيما-8-263/
2 3 6 / مجاهدعن9بعضها:ففيمجاهد،عنالروايةصيغةفاختلفت":41

قالشه،أنهاسلمة:أمعنمجاهد،عن9بعضها:وفيسلمقه،امقالتقال:

قبلمنيحكيمجاهدأأنمعناها:لأنالإرسال.ظاهرهاالأولىفالصيغة
ذلك.يدركلملأتهمرسلأةفيكونجمبهم،للنبيئسلمةأمقالتهمانفسه

هذهيذكرمجاهدأانمعناهالأنالاتصال؟ظاهرهاالئايةوالصيعة

الترمذيقالفقدحجة،ثونوصلهأيفأ@ييختلفونثتمسلمة،أمعنالرواية
بعضهمورواهمرسل،حديثهذاسلمقه:اأمعنمجاهد،عنرواية:إبحد-

وكذا".كذاقالتسلمة،أمأنمرسلآ:مجاهدعننجيح،أبيابنعن

حديثالمذاسلمقما:أمعنمجاهد،عن"رواية:بعدا@اكم-وشال

علىالذهبيووافقهسلمقه،أممنمجاهدسمعكانإنالشيخين،شر@على
السياقمنأرىبماوعندي-إله.يرفلمتعليلهعنوأعرضتصحيحه

تصرتمناللفظفياختلافهواتمادواحد،بمعنىالروايي@أنوالقرائن-
روايةفياللفظانئبتفقدسلمقه.أمعندمجاهد،بمعنى:وكلهاالرواف

رواته@يالترمذي-حكموأماروايةفيئبتاقدوكذاعيينة،ابن
أمأثوكومجاهدبلا@ليح،جزمفإنهمرسل،حديثبألهعيية-ابنطريقمن

2سنةولدفإنهوعاصرها،يقينأسلمة 5سنةبعدماتتسلمةوأم@1 6 0

اليقين.على

يخرجالمو@سلساالبخاريلأدخطأةمحضالنيخينشرطعلىألهالحاكموتول(1)
منالحديثمذاموىالأربعقادال@نيرلي@للمجامدطريقسسلةأمص
12/1الأشراشاتحفة"انظر.السلسلة.منه 2 1(18210).

مذاعلاجةعدميهلحبينا@رارأنحوهلامروتدعليعيلوانقلاالاصطرمدا(2)

المصطلح.



الانقطمعناو:ري@ملل
-

يكونأنإلاالانصال،علىنحملالثقة-الراويمنوالمعاصرة-

الق@فالهاكلمةإلامدل@؟مجاهدأأنأحديزعمولممدلسا،الراوي

ثتم10/4،4التهذيبه"فيالحافظعنهحكاهاالبخاريإ،الثرحفيالحلبي
فيأيضاالحافظوقالالتدليى@،إلىنسبهمنأر@ولمبقوله:عليهاعفب

بناللهعبدمنيسمعلممجاهدأأنزعممنعلىرثأاكا/6"الفتح@

"،بمدل@ولي@ثابت،عمروبناللهعبدمنمجاهدسماعلكن"عمرو:

أحمدالثيخكلامانتهىكاوالحمدوصحنصالحديثاتصالعندنافنبت

بنسعيدسننمحققإالحديث،تصحيحهعلىشاكرأحمدالعلآمةوتغشاكر

يعلى!.أبيدالمسندومحققمنصور"،

الإمامعليهنصقماوهومرسل،انهالحديثهذافيالصوابتلت:
أبيابنعنبعضهم@رواهغريبحديثالمذاقال:إذ@خقدقأ،الترمذي

5يديلينالتيالنسحةفيومو / عدبليانحيلالتيوهيالسلام،دارطبعةك@6

4طيةثارطبحةميوالنصالاطلاق، 5 9 3للاعق@الطمعتيىكلتاو@ي7/ 16)

ماوالصوابالمرسلا،الحرب:@ار@لترمديالكيرالجامعمنالمطوعير

وحوهعدةمنأنتاه

12/1الأشراسهتحمة"فيحا"غريبه@نحظة@لاول 2 مقال:(18210)1

وكناتالش@،ملمةأئمأنمجامدعننجيح،آبيالنعنلعضهمروىوتدالزيص

4@فسيرمه:ليكنيرابنلعل 7 عمر...أبيالنصالترمديدحرواهقال@ش4

عرب.ةوقالفذكر@

ةقرلهوميالعحنة،صيغةغريسه،بقوله.االترمذيأراديكودأنيخمل@لئاني

الأخرى،الروايئلمخالفتهاغريةيالتر@فاكبرماسلحةأ،أمعنجامد،عنإ
عنسحيح،أليابنعنبحصهم@رواه)عريبا@فوله.لعدقالأثهذلكتو

أرادأووالأنأنفالعنمحةبي@@ميزوكدا@كذاقالت.سلحفأمأنمرسلأ.مجامد

محامدعنيرو.ولمحامدإلاسلسةأمعنيروهلماللفطبهداالحديتأنبذلك

بهاانمرد@@ال@حيتهقدمتظعيةاولسلمةأمدوكانتاراد:أونجيح،أبيالنإلا

علىيدلرموالرمذي،حامعفيإلافلكيجدلاالحديثلطر@دالتتغالرمدي،

أعلم.واللهال@حذنين،اصطححفيكماالعرابة
بعدوقولهسلالصقوله:)نات@تأتتنا،ماصوا@علىيدلالكحممياق@لتالث:

كل@هما=لأنيميم،لاصلأا،جامدصعىنحيحأبيابرعنبعضهمدهرواهفلث:



=

@يديالف@@لعللفي@لجامع

لممجاهدألأنةوكذااكذاقالت:سلمةأمأنمرسلأمجاهدعننجيح،
أنهيعنيلافهذاعنهاالرواةفيفكروهو@إنسلمق@أممنيسمع

سمع
أثمعاصرمجاهذقلت:فإنمرسلأ.عنهاروىيكونقدبلمتصلأ،منها

تلت:مدلسأ.يكنولمئقةالراويكانإنالسماعنقتضيوالمعاصرةسلمة،

مذهوجدتوقدذلك،خلافإلىئيرقرائنمناكتكنلملوصحيحهذا

علىزيادةر@ا،سلمةأممنبسماعهصرحمنأجدلمأننيمنها:الفرائن،
3/3@الاحكام"فيقالسثتن@،حزمابنأن سماعامجاهديذكرولم40:9

فيماالبرديجي-وقالأصلأ"،سماعمنهالهيعلمولاسلمقماأمعنالخبرلهذا
منلمجامدصخالذي":(27لا"التحصيلجامع9فيالعلائيعنهنقله

و@يخما،خلاتعلىهريرةوأبوعمر،وابنعباس،ابر:@الصحابة
والأخذالعلماء،هؤلاءأقوالعنالعدوليمكننالاهذافبعدسلمة.أميذكر

التحدبث.بقواعد

سلمةأممنمجاهدسماعإلىيثيرماحجرابنالحافظذكرقلت:نف@

منالمتقدمينمنلأنله؟بمسلملي@هذاقلت:علي.منسماعهعلىقباسأ

3التهذيب!تهذيب"فيحجرابننقلفقدفلك،أنكر 9 / 1 0

@رعةأبيعن
قيل(753)حاتمأبيلابنالمراسيلا"وفي@مرسلعليعنمجاهد@قال:

فقال:@عليعليناخرجقال:أتهمجاهدعنيروىمعين:ب@ليحيى
أدركالمجاهد:(76لالابة"المراسيل"فيحاتمأبووقالث@ء"،هذالي@ا

فيوكيرهخراشابنعنالذهبيونقلسماعاإ،ولارويةيذكرلاعليأ،
3/4الاعتدالهمبزانإ 4 مراسيل،عليعنمجاهدأحاثيت"قال:(7072)0
أعلم.واللهإيى،ذهناماصوابيتبينبذلكةيئا@فه:يسمعلم

وإنطر:
011)21/121"لأشرافاتحفة /18المهرظإتحاف9و2(،8

=

أعلم.واثهمرتين؟مرسل(الحديت)هنايقال:أنيعقل@هلالطريقنضش
ك@6(.5)ك@ك@الكسالهبف@@انظر:(1)



اكنقطلع@السنا@محلل!
=

الرابعالمعنى

الخاصبالمعنىالإرسال

@البيإلىالتابعيأضافهماهرةالمرسلالحديث

قول،منج@النبيإلىآضيفمايعملأئهةالتعاريفأجودمنوهذا

ةالتابعيفيهقالمابأته:عرفهمنهذافعلىةصفةأوتقرير،أوفعل،أو

الفعل،أوالصفة،أوالنقرير،يشمللالأتهقاصر.فتعريفهجمف@،النبيقالإ
لولأتاجيد،غيرتعريفهفكذلكالصحابي،منهسقطمابأته:عزفهمنوكذا
العلةإذالحديث@ضعفنالماالساقطهووحدهالصحابيأننعلمكئا

لهذانعلمولا@خر،تابعيمنسمعهتدالتابعييكونأنخثيةبالمرسل:

ضبطأ.ولاعدالةالاخرالتابعي
وسمعالصحابة،بعضلقيالذيفهوالمرسل:يرويالذيالتابعيوأما

بعضهماشنرطهكماكبيرأبكونأنفيهبثترطولاأحادبث@منهم
مهم،أحدمنيسمعولمالصحابقمالبعضرؤيةلهالذيالتابحيأما

عنشيئأروى@فامعضل،فحديث@ك@،البيعنمباشرةشيئأروىإنحافهذا

أحكامها.لاالتابحية،سرفلهثبتلأئهةمنقطعفهوالصحابة

لأعمش،واالنخعي،إبراهيمهؤلاء:ومن

رأىوالأعمقشيئا،منهايسمعولمعالثفلقيالخعيفإبراهيم

بسمعولمأنسأ،
شينا.فه

الاصطر.عليهاستقرالذيهوللمرسلالتعريفهذانف@ةوللفائدة
منقطع.كلعلى)مرسل(كلمةيطلقونفكانواالمتقدمون:أما

بهحذثالذيأنيعلمأنبمجردالمرسلتمييزطريقةتكونهذافعلى

الرجال.كتبمنيعرفيخرهممناقابعينوتمييزتابعي،@النبيعن

5لانكتانظرة(1) 4 0 / 3و:2 1 شحقبقي.9
الحديسهعلمأنلاوالمعردة1/55،1الالتمهيد"انظر.(2)

1المعشه 5 3 / 2وا/الحلية@1 4 الخصبر..@0

1 2 و@قحبتحقيتي،6



=
@الف@ليد@لعللفي@لجامع

بنمعانروىمايصح:ولممو@ولاوجاءبالارعال،ومما@مل@

@ع:اللهرسولقالقال:العذري،الرحالنعبدبنإبرا@معنرفاعة،

@يحمل
(1)

@لغالين،تحريفعنهينفونعدوله،خلف)2(كلمنهذا@لعلم
@ا.الجاهلبنوتاويلالمبطلين،وانتحال

(2)الصريعتهفيإلاجريوا4/1،0"الثقات9فيحبانابرأخرجه.
1/2"الكامل9فيعديوابنالوطن،ط. أسدد@فيكمامندهوابن4،9

1/5الغابته 01/902والبيهقي)237(،االصحابقامعرفة"فينعبموأبو7،1

4لهالنبوظ،لاثلكوفي 3 "الحديثصحابشرف("فيوالخطيب1-4،4/

@فقاتاريخ9فيعساكروابن1/7،0التمهيد!9فيالبرعبدواس)05(،
2 7 الوليدبنبفيةطريقمن7/

ا/الإصابتا1فيكماالأخبار!منالغرر"فيالقاضيوكيعةوأخرجه
6الكبير!الفسفاء"فيوالعقيلي78،1 / الجرح"فيحاتمأبيوابن45،2

1/3المقدمةوالتعدي@! 1/2الكاملا9فيعديوابن1،0 البرعبدوابن4،9
2"ثمثسق)تاريخفيعساكروابن1/7،0التمهيد""في 7 طربقمن7/

عياشلنإسماعيل

1/3المقدمة"والتعديعالجرح@افيحاتمأبيابنوأخرجه: 1 0

من
إسماعيلبنمرطربق

(1)

(3)

(5)

يرشهعاكر:إوابىحادواسابجقيرواية
فيلحتأتياللامبتسكينأماالحديت،ليكماالخيرلينحيءاللام،لمتحةحلف
رببعةبنليدوكفولثحاعواصنثقئغمنخلص"تحالىكقولهالر،

ي:لعاصا

الأجر@كجلدخئفيروبقيثيرأكمالهمئعاشنالنيى@مب
)حلف(@اثةللسانا

.(73لهايقريبه@الصحماطعنكتير@صدوتوهو.

.(4لسالالؤيبابلد@هأهلعنروايهفي@و@"وهو:

كلأ(.65)لتقربا@وق،صد"ومو



احنقطعر@مسناو:علل
-

بنمثنىطريقمن27/7@دمثقتاريخ9فيعساكرابنوأخرجه:

بكر
"\)

نبن(و)مفرثرو

بنسعيدطريقمنالوطنط.(1)@ال@ئريعة9فيالآبريب:وأض

الحمصيالجبارعبد

عنوسعيد(وبثر،ومثنى،ومبثر،عيل،سمالا)بقية،ستتهم:

معان
(4)

الإسناد.بهذارفاعة،بن

الحذريالرحمنعبدبنإبراهيملأنمرسلأ.لكونهضعيفحديثوهذا

3/4والإيهامأالوهم)ليانفيالقطانابن نف@9:(691)0

منسيءفيالتةنعرفهلاالحديثهذامرسلالحذريالرحمنعبدبنإبراهيم

منهمكثيراأنمعذكر@الرجالصنفممنأحدأأعلمولاهذا،غيرالعلم
فإئهموالعقيليأحمد،وأبيحاتم،أبيكابنكتابهمقدمةفيهذائرسلهذكر

فهوإبراهيماسمهمنبابفيالرحمنعبدبنإبراهيميذكروالمثمذكروه

جملةفيبهامرالتيالعلةهذهمثلعنئحرضفكيفالمجهول،غايةعندهم

ماجملةفيبهيكونالذيالإرسالعلىالاقتصارإلىأحدبهيحتجلاما

."المولقواللهفلك،فاعلميهيخنلف

1/5@اوالإيضاحالتفييد"فيالعراقيوفال 5 العلمأهلنوثيقنقلهعقب5
ذكرهفيماالحديثبصحةوالحكمتوثيقهأحمدعنحكيدوكذلكلمعان:

كلامكأئهله:فقيلالحديثهذاعنسئلأحمدأن:"لأالعللفيالخلال
واحد،غيرمنقال:سمعته؟ممنله:فقيلصحيح،هولا،فقال:موضوع؟

ع@معان@عنيقرلأتهإلامسكينبهحدثنيقال:هم؟منله:قبل

37لالهحيع!وال@الحرح1فيحاتملوقال(بكر.بنالمثنى(1) 5 /8(1500):

2الالضحفاعه@يالعقل!وقال@،المحهو@ 4 8 حليتمه.علىيتايعلا@:4/

الحلم!أملمن@رغيرمماوتال:(2)
تحريف.وموساثهاليهفي.عد@ا(ال@432(.اتقرب@@ضج@وهو:إالي



=

@للف@ائد@لعللديالجامع

القطان:ابنقالبه،بأسلاومعانأحمد:قالالرحمن.عبدبنالقاسم

.@لهالمضعفينأتوالفكرئمغيره،علمهماأمرهمنأحمدعلىوحعي

1/4"الميزان@@فيالذهبيوقال الرحمنعبدبنإبراهيم9ة(137)5

كلمنهذا@لعلمبحمل"حديث:ارسلواهيأ،علمتهمامقلتابعيالعذري
ولابعمدة،ليىومعانعنه،رفاعةبنمعانعنواحدغبررواهعدو@هخلف

هو".منيدرىلابواحداتىسيما

1الإصابت@ا"فيحجرابنوقال 78 / ارسل:(502)1

بنالحسنكره@:(732)قبل"الصحابةمعرفة9فينحيمأبو

منكانوقال:إبراهيم،صمعان،عنعياس،بنإسماعيلعنعرفة،

عليهتوبعفماالصحابة

تاريخ"فيعساكرابننقلهفيماالصحابت@امعرفة"فيمندهابنوقال
2لاثضق 8 بنمعانعهروىالعذريالرحمنعبدبنإبراهيملاإله:شادهب@7/

بنإسماعيلعنعرفقيبنالحسنروىيصح،ولاالصحابة،فيذكررفاعة

وكانالعذريالرحمنعبدبنإبراهيمقال:رفاعةب@معانصعاش،

فيعساكرابنوقال)205(،الإصابئ"وانظر:"عليهيتابعولمالصحالة،من
2"دثقتاريخ9 7 /7."

مرسلأ".@لأالنبيعنروىدمشقأهلمن
فيه،مختلفالسلاميرفاعةبنمعانالحديثففيإرسالهعلىزيالة

بنعليوقالضعيفأ،معين:إبنيحيىعنهقالأقرب،الضعفإلىوهو

ثققه،9دحيم:وقالبم@بأسلاحنبل:إبنأحمدوقاللما،ثقة9ةالمديني

منكر"حبان:ابنوقالبمه،يحتجولاحديثممالايكت@:3حاابووقال
حدبنهبئبهلامجاهيل،أقوامعنويحدثكثبرةمراصيليرويالحديت،

تركاستحقالقلبينكرهمارواياتهعلىالغالبصارفلماالأثبالصحديث

3/4"والايهامالوهمدببانميالقطانابنقال(1) علىأحمد.الامامشمقبأ0
يخرهعلمهماهأصأح@دش



احنقطلعر@صناو:علل

الحافظ:قالعليما(،يتابعلايرويهماعامة"عدي:ابنوقالجم@،الاح@ج

لي@حديثصاحبوهوقريبأ،الا@زاعيمعماتالذهبيبخطقرأت"
/10التهذيب@ااتهذيب@@انظر:بمه.يحتجلاالأز@ي:الفتحابووقالبمتقن،

الإرساله.كثيرالحديث،لين":(6747)التقريب@@افيوهو83،1

الرحمن،عبدبنإبراهيمعنمسلم،الوليدسطريقمنالحديثصروي
يدلوهذابنحوه-بم@ت-اللهرسولقالقال:أشياخنا،منالثقةحدئناقال.

@فه.الرسولمنيسمعلمإبراهيمأنعلى

علىوهيشيءمنهايصحلاعدةوجوهمنموصولأالحديث@روي
بالتاليالنحو

فيعساكروابن)84(،الحديشالاأصحابشرف"فيالخطيبفأخرجه:
2لادمثقتاريخ" 8 كريمة-أبيابنيعني.سليمان-بنمحمدطريقمن7/

به.زيد،بنأسامةعنالنهدي،عئمانأبيعنمعان،عن

كريمة،أبيابنفيهنف@رفاعةبنمعانعلىزياثةضعيفحديثوهذا
3لابنهلاوالتعديللأالجرحفيحاتمأبوعهقال 5 8 1للأ7/ @اضعيف:(46

لحديط!.ا

لكونهأوفيهمعاناضطرابعلىدليحالإسنادبهذاوالطريقأقول:
معانأصحابخالفكلاممنفيهماعلىكريمةأبيابنلأنثالنكارةشديى

الثقاتموافقةوبمدىالإفرا@ات،هذهبمثليوافقهملي@بماعنهمفأغرب

أعلم.واللهالراوي،حفظمدىيعرفومخالفتهم
أخبرناقال:(49)@لحديثاأصحابشرف"فيالخطيبوأخرجه:

حدثناقال.المظفر،بنمحمدحدتناقال:الصيرفي،عثمانبناللهعبيد

الحمراوي،كاملبنميمونبنمحمدحدثناقال:زكير،بنيحيىبنأحمد
عنسعيد،بنيحيىعنسعد،بنالليثحدثناقال:صالح،ابوحدئناقال:

مجعاللهرسولسمحتقال:مسعو@بناللهعبدعنالمسيب،بنسعيد

@ا.عدول@خلفكلمنهذا@لعلمالير:يقول:



-
@للفع@ئد@لعلل@لجامعفي

فيالدارقطنيعنهقاليحيىبناحمدمنكر:الإسنادبهذاوالحديث
1:"والمختلفالمؤتلف9 1 الحديث،فيمرضيأهذاأحمديكنولم5:إ0

فيبثيءاللي@:(905)المحميزانانلسط9فيكماالغرائبه"فيوقال
يثبت:لامالك:إغراثأسانيدأحدذكرهعقبالدارقطنيقالبل@ا.الحديط

ضعيفان@ه.زكيروابنكاملابن

2"لأالكاملليعديابنوأخرجه: 4 7 / محمد،بنجعفرطريقمن1

طابى.أبيبنعليعنأيه،عن

بنالمحمد:(700)التحصيل!جامع"فيالعلائيفالمنقطعإسنادوهذا

جديهعنأرسلالباقرجحفرأبو@طالبأبيبنعليبنالحسينب@علي

.@د@..عليالأعلىوجدهوالحسينالحسن

3/4وه@1/2الكامل،"فيعديابنوأخرجه: فوائدهفيوتمام5،7

طاهروأبو)707(،@الكلامدالغفيوالهرويه@،.)"البسامالروض9كما@ي
حدئن@قال:سليمان،بنحاجبطريقمن(1585)السفر@دمعجمفيالسلفي

عنحبيب،أبيبنيزيدعنسعد،بنالليثعنالقرشي،عمروبنخالد

له.عمر،ابنصعمر،بناللهعبدبنسالم

قالالحديثمنكرعمروبنخالدليهموضوع،الإسنادبهذاالحديتوهذا
وقالط،لئيحديثهلي@"الدصري:برواية(2536)تاريخهفيمعينبنيحىعه

2/1"العللفيالجامع"فيحنبلبنآحمد 8 يرويبثقة..لي@":(16)لمحه1
3/4الكبير،التاريخدافيالبخاريوقالبواطيل!،أحا@يا وفي(563)91

الجرح"فيحاتمأبيابنونقلالحديش@،@امنكر:(103)لهالصغير"،الضعفاء@ا
3/3"والتعديل 4 ونقلضعيف@ه،الحديطمتروكقال:إأئهأبيهعن(1552)0

@والمتروكونالضعفاء"فيالنسائيوقال"،الحديث@المنكرقال:أنهزرعةأبيعن

1/2"المجروحين"فيحبانابنوقالبثققا،لي@9:(731) ينفردممنكان":83
بخبرطالاحنججيحللابالموضوعات،الثقاتعن

الإصاد=لهداالحديثالوهناةايم@2الكامل!فيإعديابىقالحالد،بهتمردوتحدا@@



الانقطلعرالشافىةعلل
=

الحديث.لهذاروايتهفيمضطربفماتهخالدحالموءوعلى

فيوالعقيلي)341(،الأستاراكئف"فيكماالبزارأخرجه:فقد
9الكبير"الضعفاء" 7النمهيد""فيالبرعبدوابن1-1،0/ 0 / عنعنمي1

عمرو،بناللهعبدعنقل،أبيعنجبلة،أبيبنيزيدعنسعد،بنليث

فذكره.ي..اللهرسولقال:(1)قالاهريرفوأبي

وهب،بنوهبطريقمن(70يا@الكلامذم"فيالهرويوأخرجه:

به.عباس،ابنعنرباح،أبيبنعطاءعنالعزيز،عبدبنالملكعبدعن

البختري-أبروهب-بنوهبفيهموضوع،السندلهذاالحديثوهذا
حاتمأبيابنفيما@قلهحنبلبنأحمدعنهقالالحديث،متروككذابأوكان

فيالبخاريوقال"،الحديث@المطروح:(11للاك@/9"والتعدي@الجرح9في
5الكبيراالتاريخ 6 بالكذس@،يرميهوكيعكانعنصسكتوا90(2581)8/

9/3لانجهوالتعديىالجرحفيحاتمآبووقال وقالكذابأإ،كان:(116)4

وقاللا،يثاس@متروك:(605)والمتروكونالضعفاء@فيالنسائي

ابنوقالكذا@!،بغداث@:@557@والمتروكونالضعفاء@فيالدارقطني

كبارمنكان":(82للااالحثيثالكشففيإالدينبرهاننقلهفيماالجوز@

."عينلوضاا

بنسليمادطريىمن(599)"الثاميينمسند"فيالطبرانيةوأخرجه

الدمشقي.الرحلنعبد
فيعديوابن9(،5لا"الثاميين@مسند@فيالطبرانيةوأخرجه

1الراوي!لأخلاقالجامع"فيوالخطيبم@2،ا/"الكامل" ط.(33

)74(،لهالحديثط،أصحابشرف9وفيالرسالةط.(137)والحلمية

الأحا@يثرهده@ك@854:فيوقالعمرو"،لنخالديخرالليثعنيرويهأعلملا=

برحالدأدوعليلاطلفكلهاحي@أبيبنيزيدصاليث،عنحالدروامااتي

حديتمنعدناجببيبن(يريدعىالليتولخةالليت،علىوصحهاعمرو

شيءإ.نا@منليهولي@مرهبنيدربفزغةواسر-وابنوقيبةبكيربنيحى
@تاله.اتخريح.@اثوجميعننحاء(1)



-

يللف@ائد@لعللفي@لجامع

46/1"دمشقتاريخ"فيعساكروابن)507(،"الكلامهمفيوالهروي 6 5

عليبنمسلمةطريقمن
عنتميمبنيزيدبنالرحمنعبدعنومسلمة()سلبمان،كلامما

ب.هريرة،أبيعنالأشري،صالحأبيعنالبكري،مسلمبنعلي

المزينقلتميم،بنيزيدبنالرحمنعبدفيهضسيف،الحديثوهذا
9الكمالاتهذيب"ني / 3لاما4 الحديئاالمنكرفيه:تولهالبخاريعن(97

."الحديثمتروكتولهما:إوالشائيداودأبيوعن

@لجوزياوابن)607(،"لكلامام@فيالهرويوأخرجه:

ي

1/3"الموضوعات1 بنلاحقطريقمنالسلفأضواءط.(4)والفكر.@1

قال:القزاز،حفصبنمحمدبنمحمدحدئناقال:المقدسي،الحسين

حرب،بنسماكبنسعيدحدئناقال:الطاثي،ربهعبدبنالملكعبدحدئنا

به.سمرة،بنجابرعنأليه،عن

قاريخفيالخطيبقالالحسين،بنلاحقفيهموضوعحديثوهذا

(2)

قال.الختنى،سلصةأبوقال:امنصوربنمملىطريقمى@ققاتاريخ"في
ةقالايضا-المعلى-طريقمنالهرريوعد"،تميمبنيزيدسالرحنعدحمثنا

عدوقعساعلى@باء"الخئيتميمبنيزيدسالرحمنعدسلةأبوحدثاا

مايكونأنأخثاهالذيلكنعلي،بنلسلمةشاصعأ@نصورلنمحلىيكونالهروي

بابيعليلنمسلسةتكنيةمنعساكرابنعدفثرمامأهخطا،الهرريعدوقع
لاسلسيابكولهيعرف@نماتسيمبريزيدبنالرحصنعبدلأدةالخثنيسلمة
أعلمواللهخا،
النميين!ل@سنديرووقععاكر،رابنالهر@ي@سماعلأبيعدصردهكنا

بريزيدبنالرحمنعبدالجاءا-"فيالحطبالطبرانيطريقوسللطراني-

بنالرحسعدله-طريقميوالهرويالحطيبطريقهرصعدي-ابنوعدجابر،
هوتميمابنلكنسلمياةينسبكليهماأنالرابمكتفيوالدياللمي،يزيد

فعليهنصتكماعلي،بنسلمةوعهالبكريمسلمبنعليعنيرويالني

روايةأوالبكري،مسلمبنعليعنرواتهحالرابنترحمةفييذكرولم3،الترا
الاميينا،دصسندليوقعماحطأعلىدليلفكرتهرساعنصعليبنسلسة

تحالى-اثهرحسهنمسه-الطبراليأوسلى،لنأحمدالطبراليشيحبماوالمحطيء



احنضطمعفىالسناو:محلل
=

16/1بغدادا 5 ا@ماتعلىيثال@يفعأفامحأكلذابانىالغرب:ط.2
(1)

فيالحلبيالدينبرهانوفكره"منهميسمعلمعمنويحدثالمراسيل،وشند
فيحاتمأبرعهقالسماك،بنسعيدأيضأوفيهكما.2لاالحئيث،الكمف"
4/3لابهوالتعديل!الجرح" الجوزيابنوذكرهالحديثه،متروك":(133)2

.(2408)@المغني"فيالذهبيوكذلث)5041(،والمتروكونأالضعفاء@في

"الكامل"فيعديوابن9،/1الكببر!الضعفاء"فيالعقيليوأخرجه:

2 4 9 / @زيقعنالرليد،بنلقيةعنالعزيز،عبدبنمحمدطريقمن1
(2)

أبي
به.أماضعأبيعنالرحمن،عبدأبيالقاسمعنالألهاني،اللهعبد

عهقال@الواسطيوهوالعزيز-عبدبنمحمدفيهالحديثوهذا

8/1لابنه@والتعديعلأالجرحفيحاتمأبو لموغرائب،عندهكان":(2لا2
قوله:زرعةأبيعنونقلهر"ماالضعفإلىهوبالمحمو@عندهميكن

يكندلم:(1017)عقبالأستاراكثف"فيكماالبزاروقالبالقويا،لي@"

يهمصدوق":(6093)@المريب"فيحجرابنوقالبالحافظإ،

1/3"المجروحبن@فيحبانابنعنهقالالألهاني،@زيقوفيه 01:

الت@ما1الأثبات،حديثتثبهلاالتيبالأشياءينفرد"
بهالاحتججيجوزلا(4)

أوهام!.لهلأصدوق:(1938)@التقريب1فيحجرابنوقالالوفاؤيه،عندإلا
بنأحمدعنهقالالرحمن-عدأبوالرحمن-عبدبنالقاسموفيه

وقالمناكير"،أحا@يثلهيروى":(271)ثاود"أبيسؤالات"فيكماحنبل

2/2المجروحين!@فيحبانابننقلهفيما ابنوقالالحديثإ،منكر09:9

والحنيا.الديىنيالححةاثهنال(1)

@اوا@وا@اش@عدسال@ريق@الكاملا.وفيلضري@،ا@يرا.الالفعماءفي@2@

0تتاأ .(1938)سهلتقر"نظر:ا5

ةالحديشهعلومتحرير"الميسكتابهفيالجديعيرسفبناللهعدالتحقال(3)

6 فيالامتعسالقليلةلكنهاناتعةتليينعبارةمو،ماالضعف@ل@لحترلهم::00

الحفظا.جهة-إلاسأحدهلم@يهاوالتليينكلامهم،

لرجي@مارلاصالمطبوع،فيهكدا(4)



-

@الف@ائدالعللفيالجامع

2"المجروحين@افيحبان 0 9 يهاللهرسولأصحابعنيرويممنكان2:ا/

أثهالقلبإلىيسبقحتىةالمقلوباتبالأشياءالثقاتعنويأتيالمعضلات،
يغربصدوت":(5470)التقريب@"فيحجرابنوقاللها،،المتعمدكان

كيرأأ.
تحفة"وفي(3عه@)لآثار@امكلشرح9فيالطحاويوأخرجه:

اليعنقالائهإلاالواسطيالعزيزعبدبنمحمدسنادب@(40لاهالأخيار!
أعلم.واللهأمامتماأبيمنبدلاالدر@اء

طريقمنرويوقدفي@وباضطرابهبقيةبعنعنةمعلولاالحديثفيكوفى
اخر.

1/2"الكامل"فيعديابنفأخرجه: 10/2والبيهقي4،9 0 طريقمن9
قال:الوليد،حدثناقال:الدمشقيءالحورانيأيوبابنيعني:إبراهيم-

قال:أشياخنا،منالثقةحدثناقال:العذري،الرحالنعبدبنإبراهيمحدئنا
نحوه.ك@،اللهرسولقال

1/2الكامل،9فيعديابنوأخرجه. فيعساكرابنطريقهومن4،9
2ثمشق!تاريخ9 7 عنمسلم،بنالوليدحدئناقال:عمير،أبيطريقمن7/

فال:جمرواللهرسولأنالثقة:قال:العدري،الرحمنعبدبنإبراهم

نحوه.

57/1"دمقتاريخ"فيعساكرابنوأخرجه: 71 7 طريقمن6
قال:يون@،بناللهعبدبنأحمدحدئناقال:الواسطيمهديبنمحمد
به.أنى،عنر،@ين@بنمالكعنسليمانبنجعفرحدثنا

غيرمضطربةوكلها":(732)عقبالصحابقا@امعرفةفينحيمأبوقال

1لأ:الاصطلاعمحاسن"فيالبلقينيوقال لمالحديثإن2
مسعودوالنهريرة،وأبيزيد،بنأسامةحديثمنمرفوعأرويفإتهيصح،

كا(.2)لققربلاعدوقا"ةومو(2)له.ترجمةعلىأقصلم(1)



الانمطلعرالناو:ملل
=

مسندأ-يعني:مرفرعا-يصحلاالدارقطني:وقالضعف،كلهاوفيوغيرهم

ابنوقالبميم،النبيئعنالعذري،الرحمنعبدبنإبراهيمعنهوإتما

غيرمصطربةكلهابأسانيدهريرةوأليزيدلنأسامةعنرويالبر:عبد

."بهالاحتجاجيصحفلاوحينئذمستقيمة،

1/1الرسطىالأالأحكامفيالإشبيليالحقعبدوقال ماأحسن21:9

.@العذريالرحمنعبدبنإلراهيممرسلأعلم-فيماهذا-في

5والإيضاحأالتقييد"فيالعراقيوقال 54-5 غيرأيضأفالحديث":55

بنإبراهمعنالسلامي،رفاعةبنمعانروايةالحديثطرقأشهرلأنصحيح

الجرح9مقدمةفيحاتمأبيابنرواهوهكذاجميهبر،الثبيعنالرحمن؟عبد
فيا@حفاءتاريخوالعقيلى@يإالكامل،9مقدمةفيعديوابنوالتعدي@إ،

أومرسلإماوهذاانتهى.بمعإلايعرفلاإتهوقال:رفاعة،بنمعانترجمة

روايةمتصلاصالحديثهذارويوقدإبراميم-..حديثيعني:معضل-

بناللهوعدهريرفوآيعمر،وابنطابى،أليبنعليالصحالة-منجماعة

سيء،منهايثبتلاضعيفةوكلهاأمامة-وأبيسمرة،لنوجابرعمرو،

أعلم!.واللهالمذكور،المرسليقويشيءفيهاولي@
33ك@-1/4والتذكرقماالتبصرةشرح"فيأيضاالعراقيوقال بتحقيفي5

يصحإنماأثهوالثالي:وضعفه،إرسالهأحدهما:وجهين:منيصحفلا9

يحملمنلوجودالخبرعلىحملهيصحولاخبرآ،كانلوأنبه،الاستدلال

أنهومعناهالأمر،علىإلامحمللهيبقفلمثقة،وغيرعدل،غيروهوالعلم،

أتهعلىوالدليحالثقات.صيقبلإتماالعلملأنثالعلمبحملالئقاتأمر

للأمر@.بلايم"مذا@لعلمليحمل"حاتم.أبيطرقبحضفيأنللأمر:

يأنيوقدتصح،لاو@ميةبأسانيدمسندأير@ى@لحديثوتد@
تلكتتعددوقدمرسليها،إلىالأسانيدقوةمعمرملةباصانيدنفسه@لحديث

ذلثمئالمتنها:لنكارةضعيفةو@ميةتبقىتعددهامعلكن@لمر@سيل

@نزيتم"قرأ:عشي@اللهرسولأنعباس:ابنعنجبير،بنسعيدحديث



@للف@الد@لعلل@لجامعفي

الغرانيقتلك2،0-19النحم.1@@لأجمر@ةاافالةوفوةوآلحرى@آلفت
(1)

الهتنا.ذكرقدوقالوا:بذلكالمشركونففرحترتجى...وشفاعتهنالعلى

آلبت@فزيتم@فقرأ:قال:به،جثتكماعلياقرأفقال:جبريلفجاعه

وشفاعتهنالعلىالغرانيقتلك@@الاخرئآفالةوفئوآنمرنى@

منهذاقال:أوالشيطان-عنهذابهذا.أتيتكمافقال:ترتجى،

نبئولازسولمنقبلكمنلزسقاثونآالله:فأنزلبها،اتكلمالشيطان-

الاية.آخرإلى5،2الحح:أأمنتت@،فىالثتيطنفىآنمغإلأ@فا

كلهاعديدةطرقمنوردكوواللهرسولعلىمكذوبحدياهذا

جبير.بنسعيدحديثأحسهاضعيفة

1/8و.(83)لمه/10"المختارة"فيالمقدسيالضياءاخرجه: اله(9

عنلر،أبيعنشحبقيعنخالد،بنأميةعنحماد،ب@يوسفطريقمن

."عباسابنعنإلاأعلمهلا"قال.جبير،بنسعيد

بنيوسفعن(2263)الأستار"كت"فيكماالبزاروأخرجه:

عنبشر،أبيعنشعبتعحدثناقال:خالد،بنأميةحدنناقال:حما@

الحديط-فيأشكأحسب-فيماعباسابنعنجبير،بنسعبد

الإسناد،بهذاإلاثكرهيجوزمتصلبإسناديروىنعلمهلا"البزار:قال
أبيعنالكلبي،طريقمنهذايعرتو)نمامهور،ئقةخالدبنوأمية
عباسابنعنصالح،

(2)
".

هروقل:لاضصبهسميوعرليقعرلوقواحد@االطير،منالذكورالحرانيق(1)

فش@هتإيى،لهمولنفع@اللهصتقربهمالأصامأنيزعمودوكانواالكركي،
الحديتفيالغرالقتكونأنجوزوقال.السماء،فيوترتفعتعلواليبالطور

)غرنأ.سالةالعرسهلان"الحسئ.وهرالغرانقجمع
1تفسيره.يركلنيرابنعندالصجاء(2) 2 8 بهذاإلامنصلأيروىلاهكداةإ2

طريقمنمنايروىانمادتهور،ثقةوموخالد،سأيةبوصلهتمزدالإيسا@
عرقاخلالهلمنللغايةمهمالنصوهذاعاسأ.ابرعنعالح،أديعنالكلي،

عيره.أكرشنهالوهمفاحتمالبوصله،منمردأميةأن



الانقط@ناكر@محلل
-

6والفكرط.(19158)نفسيرهفيالطبريةوأخرجه 0 7 / 1 عالمط.6
جعمر.بنمحمدطريقمنالكتب

1كثير،:ابنتفسير"فيكماحاتمأبيابنوأخرجه: 2 8 أبيطريقمن2

بنسعيدعنلر،أبيعنشبفعنداوث@وأبو)محمد،كلاهما:

مرسلأ.بهجبير،
حماد،بنيوسفمنأومنهالوهميكونوقدشاذة،أميةروايةفتكون

عليه.الوهمنحمليجحلناأميةتفردأنإلا

بنسعيدعنالأسو@بنعثمانرواهاخر،وجهمنالحديثمذاسروي

عليه.واختلفجبير

01/2المختارظ"فيالمقدسيالضياءأخرجه:فقد 34-2 3 5(247)

عنجبير،لنسعيدعنالأسود،بنعثمانعنالنبيل،عاصمأبيطريقمن

متصلأ.عباسابن

عنالأسو@بنعثمانعنفرواهالقطان-هأح@يحيى-وخالفه

مرسلا.جبير،بنسعيد

به.يحى،طريقمنبتحممي(30لالنزولأاأشاب9فيلواحدياخرجه:ا

الحديث.تضعيفيوجبواضحاضطرابوهذا

لمامخالفةجاع@قدنهاف@المتن،فينكارةمنفيهاماعلىالقصةهذه

القصةذكردونعباسابنعنعكرمقعرواها@قدوغيرهالبخاريصحيحفي

والجنوالمثركونالمسلمونمعهوسجدبالنجميثيمالتبئسجدبلفظ:
الصحبحة.الروايةوهيلان@.وا

6/1و(0711)2/15ريلبخاا0أخرجها لترمذيوا)2684(،77
5ه@ لدارقطنيوا1(،1866)لكبيرأا"فيلطبرانيوا@،2763@حبانوابن@@7

1/4 0 مردويهوابن4،لملأ/2والحاكمالرسالة،ط.(1524)والعلميةط.8

4/6المنثور!الدر"فيكما .(763)والبغوي6،1



@ئد@للف@@لعللفي@لجامع@=

صحيح!.حسنحديثعباسابنحديث9النرمذي:وقال

4/15الأشرات!تحفةانطر:إ 31/3المسانيد"جامعو")6995(،4 1 9

7/4@المهرةولأإتحات2(،200) مأ.283)87

واهية:كلهاأخرىطرقمنالقصةهدهوردتوفد

4/6المنثور!الدر"فيكمامرثويهابنفأخرجه: 6 بنعبادطريقمن1

أنعباس:ابنعنعكرمة،عنوأيوب،الهذيىبكرأبيعنصهيب،

ألفت@فزيتم@الاية:هذهعلىفأتىبمكقماالنجمسورةقرأعيئاللهرسول

الغرانيقإنهنلسانه:علىالئيطانفألقى@@أكخركهأثالةومنؤةلآ@زد@

قبتئى....ثومآ@زسقناصمناللهفألزلالعلى.
5/3الكبيرلاالتاريخ1فيالبخاريعنهقالهذاعباد 2 لهلأا(:3)2

2/3@لاعتدالاميزانفيإالذهبيوفالتركوها،" أحد9:(1224)67

.@حديئهن@بالمديني:ابنوقالالقروكين،

التقريبه9فيحجرالنقالضعيف@فهوالهذيىبكرأبوفأما
."الحديثمتروكأخبارقي":(8002)

منلأئهثعنهيصحلاتهف@هوكانإنوحتىالسختياني-فلعلهأيوب-وأما

5الباريأفتح9فيحجرابنالحافظقالكماعنه،صهيببنعبادرواية 5 8 /8

به.متفزدفهوعبادفحلمنهوإنماالسندإلىإضافتهولعل.(4740)عص

1هيهتفسيرهفيالطبريوأخرجه: 6والفكرط.(91 0 7 / 1 عالمط.6
قال:عمي،قال:أبي،حدثنيقال:سعد،بنمحمدعنالكتب

بالضعفاء.مسلسلوهذاعباس.ابنعنأله،عنابي،

فيحبانابنعهقالعطيقيبنالحسنبنمحمدبنسعدبنمحمد
2"المجروحين" 7 9 يجوزلاعليها،يتابعلاأشياءيرويالحديئطمنكر2:9/

إنماعطية،بنالحسنبنمحمدله:يقالالذيوهوانفرد،إذابهالاحتجاج
5/3بغداثهتاريخفيإالخطيبوقالأخيمه،ابنهو 2 /3الغربط.وفي2

2 ."الحديثفيلينألأكان:69



الانقطلحريال@مناوة@لل
-

لأالمجروحين،فيحبانابنعنهفالعطية،بنالحسنبنحسينوعمه
2 4 6 عليها،يتابعلاأثياءوغيرهالأعمت@عنيرويالحديث،منكر1:9/

الاحتجاحيجوزولاالموقوفات،وأسدالمراسيل،رفعوربمايقبهاكانكأثه
1/5@االاعدالميزادفيإالذهيوقالبخبرمه، 3 بنيحىضقفه":(1991)2

معبن

2/2الكبير!التاريخ@افيالبخاريعنهقالعطية،بنالحسن 8 6

(02 1/2@المجروحين"فيحبانابنوقال"،بذاكلي@4(:إ5 3 منكر"4

أباهلأدمعأ،منهماأوأبيهمنأومهأحاثيظفيالبليةاثويفلاالحديث،

ووجبأمرهاشتبههنافمنأبيه،صروايتهوأكئرالحديث،فيبثيءلب@

تركهأ.

1/2العلل،فيالجامع"فيحنبلبنأحمدعهقالالعوفي،وعطية 0 1

1المجروحين!"فيحبانابنوقال"،الحديثضعيف@و:(1224) 6 6 /2.

أبوحدئنيفيقول:سهذا؟حذثثمنله.قيلفإفاالكلبي-أي:عنه-يروي

يحلفلاالكليئ،بهأرادو)تماالخدري،سعيدأبايريدأتهفيتوهمونسعيد

التعجبجهةعلىإلاحديثهكتبة

4/6المنثور"الدر@فيكمامردويهوابنالطبريةوأخرجه 6 طريقمن1

عباس.ابنعنالعوفي،عطية

تقدم.كماضعيفوعطبةإسناد@يعرتولامعلقإسنادوهذا

4/6المنثور"الدر@افيكمامردويهابنوأخرجه: 6 الكلبي،طريقمن1
عباس.ابنعنصالح،أبيعن

أبيابننقلهفيمامعينبنيحيىقالالكلبيئ،يهلأنضحيف.وهو
7/13"والتعديلالجرح9فيحانم 6(121 وقالعأ،ث@لي@الكلبي":(30

عنعني،حدثتماالكلبي:لناقال9نفسه:المصدرليكماالثرريسفيان

دا.تروهظلىكذبفهوعباس،ابنعنصالح،أبي

2المجروحينأ"فيحبانابنوقال 5 3 /2-2 مذهبههذا)الكلبب:54



-

يللف@لئد@لعللفي@لجامع

وصفممافيالإغراقإلىيحتبمأنمناظهرفيه،الكذبووضوحالديئفي

ابنيرلمصالمحعوأبوالتفسير،فيعباسابنعنصالح،أبيعنيروي

بعدالحرفإلاصالحأبيمنالكلبيسمعولاشبنا،منهسمعولاعباس

لحرشا.ا

4/6المنئور!الدر9فيكمامردويهابنوأخرجه: 6 سليمانطريقمن1

عباس.ابنعنحثث@،عمنالتيمي،

ئسئم.لممنفيهةضعيفوهو
مرسلة.كلهااخرىطرقمنالقصةورودت

6والفكرط.(19155)تفسيرهفيالطبريأخرحه: 0 3 / 1 عالمط.6
قي@بنومحمدالقرظيكعببنمحمدعنمصنر،أبيطريقمنالكتب
أنيومئذفتمنىأهله،كثيرقريث@أنليةمننابدي@يماللهرسولجلسقالا:

مح@بنا@نخر"عليه:تعالىاللهفأنزلعه،لمحينفرواشيءاللهمنيأتيهلا

@لتافةومزةوأفئئألقتث@نزيتمبلغ:@زحتىاللهرسولفقرأها@@

ئمفاعتهناندالعلى،الغرانيقتلككلمتين:اليطانعليهألقى@ألا@خركا@
معشر-أبوفيهاإرسالهاعلىزيادةالروايةفهذهالقصة،بها...فتكلملترتجى
8/1الكبير(التاريخفيإالبخاريعنهقالالرحمن-عبدبننجيحوهو 1

الذهبيعنهمانقلهفيماوالنسائيثاودأبووقالالحديط،منكر:(2397)

@

ي
9

4النلاء"أعلامص@ير 37 @التقريب"فيحجرابنوقالضعي@ه،7:9/

1يلاهتفسيرهفيالطبريوأخرجه: 16/6والفكرط.(91 0 عالمط.4
كعببنمحمدعنزياد،بنيزيدعنإسحاق،بنمحمدطريقمنالك@
يرىماعليهوشقعهقومهتوليرزاللهرسولرأىلماقال:وحده،الفرظي

القصة.وذكرباعدتهم...من

عنهفاليسار-ابنوهوإسحاق-بنمحمدفبهاإرسالهاعنفضلأ

2"والتعديلالجرح9فيحاتمأبيابننقلهفيماحنبلبنأحمد 6 2 /7
اتماد7/383:9الئقالته"فيحبانابنوقالجدأ"،التدلي@كثير1(:إ870)



الانقطمعر@الشافى:علل
=

قبلمنرواينهفيالمناكيرفوقعالضعفاء،علىيدل@كانلأتهأتى.ماأتى
أ

6والفكرط.(19161)تفسيرهفيالطبري 0 8 / 16-6 0 9

بنالرحمنعبدبنبكرأبوقال:شهابابنطريقمنالكتعالمط.

فلما@مى@يمادآفخر"عليهم:قرأبمكةوهويتاللهرسرلأنالحارث:

شفاعتهنإنقال:@@الااخرئتثافةونؤةرآرزى@الفتنغ@لربلغ:

كحي@....اللهرسولوساترتجى

ثقةتابعيالرحمنعبدبنبكروأبو
(1)

مرسل.وحديث@

1كئير":ابنلأتفسيرفيكماحاتمأبيابنوأخرجه: 2 8 طريقمن2

قال:الرحمن-عبدبنبكرأبايذكرولمشهاب-ابنعنعقة،بنموسى

يذكر@لهتناالرجلهذاكانلويقولون:المشركونوكانالنجم،سورةانزلت

وأصحابه....أقررناهبخير

4/6المنثور"الدر9فيكما@الدلائل"فيالبيهقيوأخرجه: 6 من2

هنافيكرنشهاب.ابنيذكرولمنفسه،السالقباللفظعقبفبنموسىطريق

يخه.مضطرباموسىويكونمعضلا

16/6والفكرط.(19157)تفسيرهفيالطبر@وأخرجه: 0 عالمط.6
قرل@قالتقال:العالية،أبيعنهند،أبيبنداودطريقمنالكتب

القصة.فلان...بنيومولىفلانبنيعدجلساؤكإتما@ث@:اللهلرسول

تفسيرهفيوالطبري)5491(،تفسيرهفيالرزاقعبدوأخرجه:

62والفكرط.(16791) / قتادة:عنمعمر،طريقمنالكتبعالمط.116

فيالشيطانفألقىالمشركين،@لهةاللهيعيبلاأنيتمنىكانغيه@الثبيئأن

الغرانيقاثهادلترتجى،ئمفاعتها@)نتدعى،التيالالهةإنفقال:أمنيته،

معمرروايةفمانإرساله،علىوهذااياته....وأحكمفلث،اللهفنسخالعلى

فبها.متكلمفادةعن

7يلادالنفربط(1) 97).



-

@ئدث@لف@العللمي@لجامع

ليسعدابنوأخرجه:
1الطبقاشه" 6 0 / عنعمر،بنمحمدعن1

أبيه.عنالظفري،فضالةب@محمدبنيونس

رأىقالا:حنطب،بناللهعبدبنالمطلبعنزيد،بنكيروعن
عليئينزللاليته"ةفقالفتمنىخاليأفجلم@عم@كقأفومهمن@اللهرسول
منمماوثنوامنهمودناقومهجمفهاللهرسولوقارب"،عنيينفرهمشيء

0فجلس 0 القصة.0

الأسلميءواقدابنوهوعمر-بنمحمدفيهاإرسالهاعلىالروايةهذه
2"والتعدي@الجرح"فيحانمأبيابننقلهفيمامعينب@بحيىعنهقال 7 /8

البخاريوقالعا،بثيلب@الواقديالوافدي،حديثبكتبلا":(92)
الحديف.متروك"ك@184:لاالكامل"فيعدياب@عنهمانفلفيماوالنسائي

6والفكرط.(19160)تفسيرهيرالطبريوعتقه 0 8 / 1 عالمط.6
منقملدثومآ@زسباصمنقوله:فييقولالضحاكعنعبيد،طريقمنالكتب

@لهةفيعليهاللهأنزلبمكةوهولح@لى@اللهنبيإنالاية:لبئ،رلازسول
اللهنبيمكةاهلوسمعها،تردي@ويكثروالعزى،اللاتيتلوفجعلالعرب،

بذلك....ففرحوايذكر@لهتهم

فيوأولهفيالاسنادأصابفالانقطعمعلققعفهيإرسالهاعلىعلاوة
آخره.

أبيعنلهيعة،ابنطريقمن(83اللاالكبيرا"فيالطبرانيواخرجه:
ةالمرالحبثةأرضإلىحرجواالذيئوتسميةقال:عروفعنالأسود،

سجودمنفعجبواالصسلمونفأمافيها:ودكرمطولة-القصةوذكرالأولى...

ألقىالذيسمعواالمسلمونيكنولميقين،ولاإيمانغيرمنالمشركين
المشركين.ألسنةعلىالشيطان

9فيالهيئميقال
وفيهمرسلا،الطبرانيرواه":7/72الزواثد"مجمع

@الهبعةابنمنهذايحتملولالهيعةابن

يحسن=لأئهالكلام.هداالهيثميقالداثماغير@ولاهدالهيعة-اسصيحن@ل-لابل(1)



الانقطلحر@النا،:محلل
=

4/6المنئورأالدر"فيكماحاتمأبيابنوأخرجه: الستي،عن63
@فريغ@ةقالإذيقرأ،هوفبينماليصليالمسجدإلىع@النبيئخرجةقال
تلكفقال:لسانهعلىالشيطانالفى@ألا"خرئ@لافةومزةلآلمرىألنت

العلى....الغرانيق

ا/الاعتدالهدميزانانظر:فيه.تكلمواالسدقيفإنإرسالهعلىوهذا

2 3 6(079).

4/6المنثور"الدردافيكماحميدبنعبدوأخرجه: 6 عكرمفعن4
أكزئانافةوشؤةل@آلرئلنت@فزينم@يوبم:ذات@اللهرسولقرأقال:

علىالشيطانفألقى@ضيزى@فسةلمناتمكالأنئوله@لت@رأئلاص
الغرانيق..فيإذنتلكلمج@.اللهرسوللسان

6المنثور@4/الدر9فيكماحميدبنعبدوأخرجه: 6 طريقمن1

ذكرإنالمشركون:فقالجمرواللهرسولقامقال:صالح،أبيعنالسدي،

@نفزدألتت@لريغأمنته:فيالشيطانفألقىبخير،إلههفكرنابخيرآلهتنا

شفاعتهن....و)نالعلى،الغرانيقلفيإثهن@@الأحركهأئالةونوة

5"الباريفتح"فيححرابنقال 5 8 04)عقب8/ لافلكفإن4(:إ7

ماعمدأالقرانفييزيدأنع@تعليهيستحيللأنهةظاهرهعلىحملهيجوز

عصمتم@.لمكانالتوجدمنجاءلمامعايرأكانإذاسهوأوكذافه،لي@

تصح.ولمالقصة،صحتإنهذاتلت:

3/1الأحوذعهتحفة"فيالمباركفورينقلهكماالكرمانيوقال 67:

لا@رو-اللهرسولقرا@أثناءفيالشيطانإلفاءبسببنلكأنمنقيل-وما9

نقلأإ.ولاعقلألهصحة

صجفةلهيعةابرروايةأنوالصحيحمنا،كماسكرأجاهماإلامطلقالهيعةلاس

غيرمم.وبي@الصا@لةروايةلينفلصفيفرقولابه،يشربستوبعإلا@نامطلقا
أوهامألهوحدتوفدنجريحصعلىالجهور@تنممفرأ،جرحأحرحلأتهوفلث
المبا@لةروايةمنخىكنبرة



-
الالف@الد@لعلل@لجامعلحي

5"الباريفتح"فيحجرابننقلهفيماعياضالقاضيوقال 5 8 عقيب8/
بسندثقةرواهولاالصحة،أهلمنأحديخرجهلمالحديثداهذا:(4740)

ومن)سناده..وانقطاعرواياته،واضطرابنقلته،صعفمعمتصل،سليم

رفعهاولامنهم،أحديسندهالموالمفسرينالتابعينصالقصةهذهعهحملت

البزاربينوقدقال:واهية،ضعيفةدلكفيعنهمالطرقوأكئرصا@،إلى
معجبيربنسعيدعنئر،أبيطريقإلاذكرهيجورطريقمنيعرفلاأئه

ضعفمه.لقوةعهالروايةتجورفلاالكلبيئوأماوصله،فيوقعالذيالثك

3/1الأحوفي!تحفة"فيالمباركفورينقلهفيماأيضاوقال الواما:67
لسانعلىجرىماذلكسببأنوالمفسرون-الأجاريونيرويهما

يصحلافباطلالنجم-سورةفيالمشركينالهةعلىالئناءمنعحيراللهرسول
تعالىاللهغيرإلهمدحلأنةالعقلجهةمنولاالقلجهةمنلاشيءفيه

ال@ئميطانيقولهأنولاك@ح@،ال@هرسوللسانإلىفلكلسبةبصحولاكفر،
."ذلثعلىاليطانتسليطيصحولالسانه،على

الكلامفيلناإن":12/82تفسيره@يالقرطبيفيما@قلهأيصأوقال
علىوالثاني:أصله،توهينفيأحدهما:مأخذيف:الحديثهذامشكلعلى

تسليمه.

أهلمنأحديخرجهلمالحديطهذاأنفيكفيكالأول:المأخذأما
وبمنلهبهأولعو)نماثنقةمنصلسليمصحيحبسندرواهولاالصحة،

كلالصحفمنوالمتلقفونغريب،بكلالمولعوفىوالمؤرخونالمفسرون
وسفيم.صحيح

وقدصح.لوالحديثتسليمعلىمبنيئفهوالثاني:المأخذوأما
صحقط.مناللهأعاذنا

3تفسيرهفيعطيةابنوقال 0 5 / 1 1و:الفكرط.0 3 1 ابنط.8
التفسيركتبفيوقعهذهفيهالذيالحديث-وهذام:حش

مشهور!.مصنفعلمي-فيذكره-ولاومسلمالبخارييدخلهولمونحوها،
3/4القديرألأفتحفيالثوكانينقلهفيماخزيمةابنوقال هذهإن62:9



الانقطعناو:ري@ملل
=

1تفسيره:فيكثيرابنوقالالزنادقتا،وضعمنالقصة 2 منولكنها":82

أعلمأ.واللهصحيح،وجهمنمسدةأرهاولممرسلة،كلهاطرق
فيقالحجرابنالحافظآنإلاالقصة،هذهصحةعدميؤكدفالكل

8/5عقب"الفتح9 5 8(04 سوىوكلهاواحد،ذلثفيكلهمداومعناهم.(74

أنعلىتدلالطرقكثرةلكنمنقطع.دالاصعيفإماجبيربنسعيدطريق

"ةوقالأصلأ!.للقصة
إذاالطرقنف@القواعد،علىيتمئىلاذلثوحميع

أصلأ".لهاأنعلىذلكللمخارجهاوتبايتكثرت

جامععلىتعليقهفين@ن@شاكرمحمدأحمدالكبيرالعلامةتعقبهوقد
2/4الترمذي 6 عالمولكلله،نرضاهلاخطأفلكفيأخطأداوقدبقوله.5

عن@صا.اللهعفازلة

المكدوبةالقصةهدهعلىحكمواالذينالعلماءفمنفكرماعلىزياثة

فيالرازيوالمخر7،5-2/73"القرآنأحكام"فيالعربيابنةبالوضع

6/9تفسيره .91/61لأالقاريعمدة"فيوالعيني31-97،1

وتقدمبطلانها،وبيانالفصةهدهنقدفيالعلمأهلكلامتقدملقول:
أوهامنسجمنالأسانيدهذهوأنضعيفة،كلهاالموصولةالأسانيدأنأيضآ
فيغايةئهااإلامرسلةأسانيدثلاثلناطهرتفلدومقابلالرواة،بعص

بنالرحم@عبدبنبكروابيجبير،بنسعيدطريقوهيمرسليها،إلىالقرة

القبولألسامبعضمنهاانطلقتالثلاثةالأسانيدفهذهالعالية.وآبيالحارث،

ذاف@التابعي@،كبارمنسعيدأوأنجبير،بنسعيدإلىالإسنادصحةباعتار

المدخلهذاأنوأظنأصل،للقصةصارالأخرىالمرسلةالطرقإليهانضمت

للقصةأنعلىيدلالطرقكثرةفقال:!..الحافظعلىبهذخلالذي

تصحيحها،لبلذيكانلماإسنادبألفالقصةهذهرويتلوولكناصلأ!.

مشتركانواثنانالسدفيثلائةخمسة:الصحيحالحديثشروطأنغلمفقد

يجوزمالنعلممتنهادرسناصحيحفالأسانيداستوتفإفاوالمتن،السندبين

يمدحأنجزسأالمستحيلومنمستحبل،هوومايجوز،لاومامنها

فلثيكونويهففريث@،@لهةالإلهية-بالتأييداتالمؤيدوهوكط-اللهرسول



-

@لفعائد@@لعللفيالجامع

وفوعهأفيجوزب@،بعثتهقبلالأصناملتلكالالتفاتمجردمنربهعصمهوفد

أتحواالقصةهذهناقمئواالذينالعلموأهلالبعثة؟!بعدوفبمهكذامثلفي
الغرانيقلأتلكعبارة:لإبطالوسعهمفيمافأفرغواآخر.وآنقصوأجانبا،
جاءفقدالقصة،هذهمناخرلجانبالنقدنفسلهميكنلمولكنلا،العلى..

قرلر،الهةفيشيءعليهينزللاأنتمنىيسحدهالنبيأنمنها:كيرةطرقفي
نقلانعداممعحصوصأكسح@؟البيئلأمنيةالقصةهذهمرسلوعرفاينفمن

علىاخردلي@فهذاصدره،فيجاشبماالتصريحركالنبيئعنرف@الصحابة
تجحلنابطلانهاالأئمةتصريحمعمجتمعةالأمورفهذهالقصة.هذهبطلان

الصوابنبينأنالمناقثةهذهخاتمةفيبدولالبطلانها،مطمئنين-نحكم-
16/6تفسيرهفيالطبريأخرجفقدالاي.هذهتفسيرفي 09-6 1 عالمط.0

إذايقول:@قنتتم@فئألشيطنفىآنصق@دا"ةقولهعباسابنعنالكتب
هوالطريقهذاأننحللنهالطبريلينثمحديثه.فيالشيطانألقىحث

16/6فيقالإذالصواب 16 القولوهذا"الأخير:التفسيرعقب-11
ئل@هيحمثزآلشحطنيققىما@لكثينمخقوله:بدلالةالكلامبنأويلأشبه

شكلايحكمها،أثهئناؤهجلاللهأخبرالتيالآياتلأنذلك،علىميلتص،

اللهأخبرماهواليطانفيهألقىالذيأنبذلكفمعلومتنزيله،آياتأنها

منه.فلثبنسخهأحكمهثموأبطله،مهذلك@سخأتهفكرهتعالى

تلاإذاإلانبيولارسولمنقبلكمنأرسلناوماإذن:الكلامفتأويل

وقرأهتلاهالذياللهكتابفيالشيطانألقىوتكلم،حثآووقرأ،اللهكا@
تعالى:بقول@ثيطن،يفقى@مادنه@@ينسحوتكلم،حدثالذيحدبثهفيأو

ويبطلهنبيهلسانعلىذلكمنالشيطانينقيمااللةئدهب

المجانيقنصب9سماها:قيمةرسالةالالانيالدينناصرمحمدوللشيخ
فلتراجع.داالغرانيققصةلشف

فرولبعضهموقد@خطأببطلافيشهدومتنهمرسلأر@يومما@
وكيره،الأوزاعيقال:عياش،بنإسماعيلروىمامو@ولا:

ولدقال:الخطاب،بنكمرعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عن



لانقطعار@شاو:@لل
=

:@البمفقالالوليد،فسقوهغلام@التبيئزوجسلمةأملأخي
الوليد،له:يقالربئالأقةهذهفيليكونق@نتكم،فر@بأسماءسمبتموه"

لقو@اافرعونمنالأمةهذهعلىشزلهو

1أحمدأخرجه: 8 /66"دمثق@اتاريخفيعساكرأبنطريقهومن1،/

2 1/5"الموضوعاتدافيالحوزيواب@3،7 (033)والفكرط.2/64و81

عياش،بنإسماعيلعنالمغيرة،أبيطريقمنالسلفأضواءط.لم@67)و

المذكور.لإسنادبا

2المسددلا:القول@افيحجرابنوأخرجه بنسليمانطريرمن2

به.إسماعيل،صالرحمن،عبد

روايئهعليهانئقدتاإش@عإشلناسماعيلدالصحة،ظاهرهإسنادهذا

شاميئ.فإتهمعروفهووكماالاوراعيعنهناوروايتهالثاميين،يخرعن
علل.بعدةمعلولوهويصح،لاالحدي@فإنتقدم،مماالرغموعلى

جعلههناأتهتقدمفكماالحديثهذافيعليهاختلفقدإسحاعيلفإن

ز@.عمرمسندمن
8@االباحث@غيةفياكمامسندهفيالحارثوأخرجه: طريقمن(3.

مرسلا.المسيببنسعيدعنجعلهئهاإلاعنهإسماعيل،أبيبنإسماعيل

الرواية.هذهإرسالعلىتوبعوقد
3/3"والتاريخالمعرفة"فيالفسوئأخرحه:فقد 49-3 ومن5،0

6/5النبو@ا(@ادلائلديالببهقيئطريقه "دمسقتاريخ"في@ساكروابن0،5

2 3 6 / 66-2 بنالوليدعناسمكسكي،العباسب@خالدبنمحمدعن37

حدثناقال:مسلم،
(2)

عنالزهرفي،شهابابنعنالأ@زاعيئ،عمروأبو

فذكره.سلمة...أملأخيولدقال:المسيب،بنسعيد

عنالراويخالدبنمحمدلضعفتصح،لاالمتابعةهذهأنإلا

أحمدروايةلفظ(1)

@حدننب@والتاريح!دالصرلحةمىالمطرعدي(2)



-

@لف@مد@لعللفي@لجامع

3والتعديل!الجرح"فيحاتمأبيابننقلففدمسلم،بنالوليد 2 7 /7

.@يكذب..@اكانقال:اثهأبيهعن(1340)

زياد.بنهقلأيضاوتابحه

2"دمئقتاريخ9فيعساكرابنأخرجه:@قد 37 / 6 هقل،طريقمن6
المسيب.بنسعيدعنالزهرفي،عنالأوزافي،عن

بكر.بنبثروتابعه

6/5@الدلائلدافيالبيهقيفأخرجه: تاريخ"فيعساكروابن0،5
2"دمئق 37 / 6 قال:الأصزاعيئ،حدثنيةقالبكر،بنبسرطريقمن6

المسيب.لنسعيدقال:الزهرئ،
."حسنمرسلدمذاعقبه:الببهقيقال

كير.بنمحمدايصاوتابعه
2لاثمثقتاريخ"فيعساكرابناخرجه:لقد 37 / 6 بنمحمدطريقمن6

به.الزهري،عنالأوزاعي،عنكثير،

ابنفقالصرثصالحديثهذاإعلالإلىالعلمأهلبعضف@بوقد
1/1"المجروحبندافيحبان اللهرسوذقالماباطل،خبزوهذا25:9

منهوولارواه،الزهريولابه،حذثسعيذولارواه،عمرولاهذا،
(1)

2/1"العللدافيالدارقطنيوقالالإسناد@،بهذاالأ@زاعيحديث 5 9(186):
عنالأصزافي،عنعياش،بنإسماعيلفرواهعه،واختلفالأوزاعىيرويه"

يذكرولالأصزافي،اعنيرويهوغيرهعمر،عنالمسيب،ابنعنالزهرفي،
عقب@الموضوعات"فيالجوزيابنوقال@،الصوابوهوعمر،عنثيه

فيعليهأدخلقدالحديثهذا@افلعلةحبانابنكلامنقلهعقب(330)
عنيرويإسماعيلكانحنبل:بنأحمدقالمختلط،وهورواهوقدكبر@

ئهاالأصزاعيعنالرواياتبعضفيرأيتدالوقدأيضا:وقال@ضربكل

المحررحين!أمنالمطوع@ي(1)
(330)

2ىا/"لموضوعاتا@منلتصويبراحطا،"عن"



الانقطعرالشاكملل
-

يزيد،بنالوليداستخلفإنفقال.الحديث@هداعنالزهرفيسألتقال:

صنبعيدةالروايةالوهذهأيضأ:وقالالملكإ،عبدبنالوليدفهووالا

منبهذاأولىيزيدبنوالوليدالحدلصثبوتعلى@لتصحتولوالصحة،

اسمهكانوقدبالعنادمبارزأبالإلحادمثهورأكانلأثهثالملكعبدابن

5/37السيرا"فيالذهبىوقالالوليد"فرعون والهقلالوليدالرواهة1
."عمر..ذكرواومافأرسلوهلأوزاعي،اعنوجماعة،

2المسددإ:القول"فيحبانابنحجرابنالحافظتعقبوقدةتلث 0

فيوجانبهإليهن@بمابحضفيالحا@ظأصابوقدالحديثلهذاإعلالهفي
برهانلاددعوىباطل!:إته"حبان:اسلقوللقلهعقبفقولهالاخر،بعضه

الطريق.هذاعلىالكلامنهابةفيالدليعببانسياتيلأعليها...
مافيهالكلامهذاواختلط!حفظهتغير9قوله:حباناب@إلىنسبهماأما

فيكلامهنصوهذاالاختلاط،إلىينسبهلمحبانابنأنوذل@فيه.
1"المجروحينإ 2 5 خلطالغرباءحديتمنالكبرعلىحفظوما1:إ.../

فإنالغرباءعنحذثإفاسيمالاحفظه،ساءكرحينماأتهيعني:"،ليه...
كلامه.منهومستنبطأخطاءكماله

"قوله:وأما
عنالمتقدموحديتهالوصف،بهذاإسماعيلكونومع

يهعمربذكرانفرداثمادالجوزي،وابنحادابنقالكمابهينفردفلمشافي

خاصة

انفراد.ولكثهنسبيأالانفراديكونقد3الفرادأيعدألاوهذا

فلك...علىيتفقوالمعنهالرواةأنعلى"قوله:فيوأيضا

حفظهيضبطلمإسماعيلأنالظاهرلأنةللحديثإعلالأيضأهذا

عنه.الرواةاختلاتذلكعلىوالدلي@شامي،هوالذيالأ@زافيعنحتى

افيالأوزعنرواهفقدالأ@زافيعنإسماعيلتابعمنواما"وقرله:

@بالعباد@.ةالسل@أضياءط.دي(1)

الرليدإ.فرعوناسمالوكانالفكر.ط.فيوجاء(867)عفهلانحوتالوكدا(2)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

كاتبزيادبنوالهقلالتنيسي،بكرلنوبثرالدمقي،مسلمبنالولدأيضا

."عمر...فيهيذكروافلمأرسلوهلكنهمكئيربنومحمدالأوزافي،

فكيفأولى،لكانلإسماعيلالمخالفةسبيلعلىنكرهمفكل@أتهولو

أولثكبأننحكمثملوصلهراوعهوينفردمرسلا،الحديطالرواةهؤلاءيذكر

نظر@يهكلامهذالبعض؟بعضهممتابع

الطريق.هذاغيرمنرويقدوالحدبث

4/4الحاكمةفأخرجه 9 الحسن،بنالمؤملبنمحمدأخبرنيقال:4
قال:حقا@بنئعيمحدثناقال.المسيب،بنمحمدسالفضلحدثناقال:

عنالمسيب،ابنعنالزهري،عنالأوزافي،عنمسلم،بنالوليدحدئنا

فلكفذكرالوليد،فسموهكلائمسلمةأئملأخيولدقال:ل@بعطهريرةأبي

الأمةهذهفيلبكوننفر@مننكم،باساميالسمينميهفقال:@،اللهلرسول

قالتومما.علىفرعونمنالأمةهذهعلىضزهوالوليد،له:يفاذرجل

الملك.عبدبنفالوليد@الاهو،فهويزيدبنالوليداستخلفإنالزهرئ.

ثميخرجاطولمالثيخينشرطعلىصحيححديطداهذاالحاكم:قال
يزيد.ابنهذاالوليدكونالحاكمرجح

قالضذوف،سببتهريرةأبيوزيالةشاذالإسنادبهذافالحديث

1/1المصنوعقهاللآلئ@@فيالسيوطي الولبدعنحمادبنسعيمرواية":10
منأوالثوخأحدمنيكونأنإمافيهوالوهمشادما.فيههربرةابيبذكر

بننعيمرواهالحديثأنالحاكمروايةشذوذعلىيدلوالذي@فسصالحاكم
عنالزهري،عنمسلم،بنالوليدحدثاقال:(325)داالمنن"كتابهفيحماد

مرسلا.قالالمسي@،ابن
الضعفاء@افيالئسائيئعنهقالفقدفيميتكلمحمادبنلعيمقلت:

/4"لاعتدالا@اميزافىفيالذهببوقاللما،ضعيف":(58لالأوالمتروكون
2 6 ن@:يوابنعنئحلت@ونقلحديث@اا،فيليىعلىالاعلامالأئمةأحد@اة7

لكلامهالماقنةبمهوسنأني(1)



الانقطلعلالمشاو:علل
=

افقالطعنمناكيرأحاديثصروىالحديث،يفهموكان

الوهم،منساخهيبر@كتابهفيللحديثحمادبننعيمتخريجأنغير
محمد.بنالفضلتلميدهس@لكفيالوهميكونوقد

سعيد.عنالمرسلالطريقإلىالحديثبذلثفعاد

بغيرأعلالحديثولكنالمرسل،الطريقالصوابأنيتبينتقدمومما

الزهرفيفينهأوثقمومنخالفكلنالأوزاقيأنوذلثنلث.
الزهري،عنمعمر،عن(172)أماليهفيالرزاقعبدأخرجه:فقد

فدكره.سلمة...أملأخيولدقال:

يرلحظةنترانلمومعمر()الأوزاعيالراويينحالفينظرنافإدا

روايةفيئكئموقدخاصة.الزهريحديتفيكعبهلحلومعمر.روايةترجيح

وو2/4"الترمذيعللفرح"فيرجبابنلقلفقدالزهرفي،عنالأصزافي

كتاباخذبذاك،لي@الزهرفيفيالالأوزاعنقال:أتهمعيناب@عنعترط.

2/4فيونقل@ا@الزبيديمنالزهري 8 قال:أنهالحوزجانيعنعترط.2

"التهذبداتهذبفيحجرابنونقل"،الزهريعنيهمفربماالأوزاعيفأماإ

6/2 1 الزهرفيعنروايتهوفيئت،ثقةوالأ@زاعن"قال:أتهيعقوبعن7
شيءلما.خاصة

اختلفتقدموكمافإتهالزهريعنروايتهوضعفالأ@زاعيحالوعلى

هريرة،أبيمسندمنوتارةعمر،مسندصتارة@حعلهالحديثهذافيعليه

ليستعمر@هحديتعلةولكنالمسيب،بنسعيدمراسيلمنيجعلهوتارة

ولمعنهأختلفالأوزاعيإننقول.لذلثهريرفأبيطريقعلةوكذامنه،
علىيدلوالديالإسنا@فيالمسيببنسحيدذكرفيوهملكنهيخصيختلف

الزهري.مراسيلمنفجعلهرواهمعمرأأنفلك

7يلاالنقريب@في@قالليصالقولحجرابناسافطوشصا@@ 1 جطئصدوق.@6

كن@رأ!
كماالحلمأملعددصفلكعلىنصوفدخاصفالزمريفيضحيفوالأصزاعي(2)

شاتي.



-

@ئد@للف@العللفيالجامع

الراجحانيتبينالمختلفينالراويينلحالالبيانهذاخلالمنقلت:
أعلم.واللهمعمر،طريق

الوجه.هذاغيرمنمتصلاالحديثهذارويوقد

66/2لمامشق@@اتاريخفيعساكرب@افأحرجه. 37-2 3 ناأنجرقال:8

أخبرناقال:ثر،بنسهلأخبرناقال:الحسن،أبيلنالرحمنعدألو
أبوةقالالذهلي،أحمدلنمحمدأخبرناقال:أحمد،لنميربنعلي
الفضل،بنسلمةحدئناقال:حميد،ابنحدثناقال:عبدوس،بنأحمد
بتزيبعنعطاء،لنعمروبنمحمدصإسحاق،بنمحمدقال:

@لمنغلائموعديبمح@النبيئعليئدخلقالت:سلمة،أمأمهاعنسلمق@أم

فقالالوليد،هذاقالت:به@اسلمةالمياهذاالهن@ال:الوليد،اسمهةافي

@لامةهلهفيسيكونتهف@غبزوا@سمم!حنانا،@لوليدقد@تخذتمالنبى@:ا

الويد".له:يقالنرعون

بنوسلمةشيخ@@الذهبي.عنهقالالذهليمحمدضعيف،إسنادهذا

المناكير"بعضحديئهةالبخاريعنهقالالفضل،
(2)

هذاصولعل
إسحاقبنومحمدسلمة.أممسندمنيجعلهلمالرواةمنأحدألأنمناكيرح!
سنة)حوادث2مه:(3)"لإسلاماتاريخ"فيالذهبيذكروقدعنعن.وقدمدل@،

1 فذكرسلمةبنحمادعنسلام،بنمحمددالرواهعقبه:وقالالسند،هذا(30
أعلم.واللهسلمة،بنحمادقولمنمنصوصأالحديثأنيعني:منقطعأ".نحوه

المرسل:@لحدبتحكم
اشهرهاكثيرةأقوالعلىدالمرسلالاحتجاجفيالعلمأهلاختلف

رئيسة.أقوالثلاثة

عه.وسكت)6823(،المقتنى!@فيأيضاوفكره)0821(،المحذثن!طقات"(1)

2/1الاعقلاله@ميزادالظر:(2) 5عوادبئط.فيمو(3).92 4 9 /3.
5الكشا"فيحجرابنالحافطأوصلهاللأ 4 6 / 2-5 5 3و2 بتحققى@لى23-328

فولأ.عرنلانه



الانقطلحر@شا،:محلل
-

ماوهذاحخة.بهنقوملاضعيف،المرسلالحديثإنالأول:@لقول

المحذثينجمهورإليهفمب
الرواياتمنوالمرسل9تعالى:اللهرحمهمسلم-صحيحمقدمةوفي

ابنعنهونقلهبحخقهلي@بالأخبار،العلمأهلوقولقولنا،أعلفي

بضعفه،والحكمبال@رسل،الاحتجاجسقوطمنذكرناهوما"قال:الصلاح،

فيتداولوهوقدالأثر،ونقادالحديط،حفاظجماعةآراءعليهاستقرالذيهو
"تصانيفهم

يكونقدإذعنها،الحديثالمرسلروىالتيالوساطةجهالةوحختهم:
وقدثقق@يكونقدالئاني:الاحتمالوعلىتابحيأ.يكونوقدصحابيا،الساقط

العملفرضسقوطنختاره:والذ@"البغدادي:الخطيبقالثقة،غيريكون

الحديثإرسالأندلث.علىيدلوالذيمقبول،غيرالمرسلوأنبالمرسل،

بيناوقدسعينه،الجهلمعبعدالتهالعلمويستحيلراوله،بعينالجهلالىيؤس

كونهكذل@فوجبعدالته،عرفتممنإلاالخبرقبوليجوزلاائهقبلمن

العمليجبلميعدله،فلمأرسل؟عفنسئللوالحدلنف@وأيضامقبول،عير
ابتدأإفاحالهوكذلثغير@جهةمنالعدالةمعروتيكنلمإذابخبره،

جبفوله،معدلغيرنكرهعنالإمساكمعلأئهةوتعديلهذكره،عنالأمساك

عهاالخبريقبللاأن

وائما"المردود:نوعيرالمرسلفكرأدبعدحجرابنالحافظوقال
يكونآنيحتمللأنهالمحدوت،بحالللجهلالمردود.قسمفيذكر

و)51(،-(1)الالمراملامفدمةالطر.لا(
عيأللاتوصث@3،الكفايق@.1

1الحديشه. 3 "التحصيلحامعو@4،9الخلاصة!.و"بتحققي،0
المجرر"04،8

4/4المحيطه 1/2رالتذكرقهاقبصرةشرحو@0،4 0 علهمأختصارو@بتحقيقي،6

الحلإلب@:
1 1 1/1الراوي،ندربو"لنحقيفي،6 2الق@1/والن@ح6،2 4 5

1ةالحديشهعلمأنلا"ا@حرمة.(31 3 ديكتيرالنعنهونقلهلتحقيقي،0
علوماختصار"

1ةالحدينه 1 لنحفيفي.6
3لالكمايقا(4) 87



=
@ثد@للف@@لعللفي@لجامع

ضعبفأ،يكونأنيحتملالثانيوعلىتابعيا،يكونأنويحتلصحابيأ،
صحابي،عنحمليكونأنيحتملالثانيوعلىنففيكودأنويحتمل
السابق،الاحتمالفيحودالثانيوعلىاخر،تابعيعنحملبكونأنويحتمل
ستقمافإلىبالاستقراء،و)قاله،نهايةلامافإلىالعقلي،بالتجويزإئاويتعدد

@ابحضعنالتابعينبعضروايةمنؤجدماأكثروهوسبعة،أو

ثرطغيرهم،دونالابعينكبارمنالمرمليقبل@لثاني:@لقول
الحديث:فيالاعتارأفاالمرسل.والراويالمرسل،الحديطفيالاعتبار

ئروىأواخر،وجهمنمسندايروىأنأمور.أربحةمنبواحديعتضدأنفهو
نعددعلىذلثفيدكالأول،شيوخعنيأخذلمآخرراوعنبمعناهمرسلا

أهلأكثربهقاليكوناوالصحابة،بعضقوليوافقهأوالحديث،مخرج
العلم

روىمنسمىإذاالراوييكونفأنالمرسل:الراويفيالاعتباروأتا

رالأموهذهوجدتفإذاالروابة.فيعنهمرغوبأولامجهولا،يسئملمعنه

الثافعيالإمامقولوهوبه.يخحتخحديثه،مخرجصحةعلىدلالةكانت
ئقة.راويهكانإفابهويحتبئالمرسليقبل@لثالث:@لقول

أحمدعنوروايةومالك،حنيفة،أبيقولوهو

والاتصاللاتصال،اشرطفقدالمرسللأنالأول،هوالصحبحو@لقول
لأنوالثاني،الأولالقولبينفرقهاكولي@الحديث،صحةفيرئيقشرظ

الديدالضعيفمنلي@المرسلأنعلىصقونالاولالقولأصحا@
للقولبنافيلي@الئانيفالقولوالشواهد،بالمتابعاتيتقوىبلالضعف،

.63الظر!:@رهة@(1)

أصولديلإحكاموالا3،لههلكثايةا.او@شحقبقي،(1270)-(12لكلألةالرساالا(2)
2/1الأحكام، 1الحديشاعلمأنلامعرفةر@1،2 3 0

ودجامعلتحقيقى،0
4/1المحيط!البحروإ3،9التحصيل!: 3@

3السرحسياأصول1انظر(3) 6 1 1المعيشاو@فتح1،/ 5 7 / وا/642الحلية،ط1
ا.ماا/"الراويتدريبوإالخضير،ط.



الانقطمر@شاوعلل
-

قسيمآإياهجعلناوسبالتابعين،بكبارخصهالثافعيأنالفرقأنإلاالأول،
مائرمنهذاوغذالرائع،التفصيلبهذافصلهمننجدلمأئناةالأولللقول

وجعلبالمباشرة،تدركلأحاثيثاتقويةقضيةأنعلىزيادةالثافعي،لاماما
الخاصف@حالتهحديثلكلإذالناس،منكثيرعنهيتورعكئيفقاعدةتحتفلك

الناس.منكثيرفهاينوقفبهالعلمأهلبعملالحديثتقويةقضيةشمالا

وعمر،بكر،كأبيالصحابةكبارأدركواالذيقهمفكبلى@لتابعين:

ضيوحهمسقواإذاروايتهموأكئرجبل..بنومعاذمسعود،وابروعثمان،

المسيب،بنوسعيدحازم،أبيبنقي@مثل:وهؤلاءالصحابة،عن

اأدركوالذينوهمالمخصرمون،جملتهمفيويندرجالاجاع،بنومسروق

غفلة،بنسويدمثل:الصحجة،شر@لهميثبتلملكنهموالإسلام،الجاهلية

العطاردي.رجاءوأبيالأوثودهميمونبنوعمرو

بالمتابعاتتقويتهاواحتمالغيرمم،صأفضلالكبارهؤلاءفمراسيل

وأسرع.قوىاهد،والثوا
بنعليأدركواالذينوهمالتابعين،أواسططبقةفهمالثانيه:أقا@لطبقة

اليماد،بنكحذيفةالصحابةمنوبعيدهعهده،إلىحيابقيومنطالب،أبي

بنوسعدحصين،بنوعمرانلأسصاري،اأيوبوأبيلأشعري،اموسىوأبي

بناللهوعبدعارب،بنوالبراءهريرفوأبيالمؤمنب@،أئموعائةوقاص،أبي

التابعينهؤلاءومنبعضهم،منسماعهمووقععاس،بنالدهوعبدعمر،

سيرين،ب@ومحمدالبصري،الحسنالصحالة:هؤلاءأثوكواالذينالأواسط

وعامرالرحلن،عدبنسلمةوأبواليماني،وطاوسربع،أبيبنوعطاء

جبر.بنومجاهدالشعبي،

كبارمنالأولىالطبقةاصحابمراسيلدونالطبقةهذهفمراسيل

والشواهد.بالمتابعاتوتتقوىللاعتبار،ت@ولكنهاالتابعين،

تأخرممنوسمعأدركمنوهمالنابعين،صغارفهمة@لئالثة@ئا@لطبقة

أمامةوأبيسعد،بنوسهلمالك،بنأنسمنسمعكمنالصحابة،منموته

دعامةبنوقتادةالزهري،شهابابنالصغار:التابعينهؤلاءومنالباهلي.



-

@د@لفال@ي@لعللفي@لجامع

منهؤلاءفمراسيلالطويل،وخميدالأنصاري،سعيدبنويحيىالسدوسي،

عنهؤلاءرواياتكالبلأنمعضلة،تكونأنأشبهوهيالمراسيل،أضعف

رجلينالإسنادمنأسقطأثهالظنعلىيغلبأحدهم،أرسلذاف@التابحين،

لزجدتتبعتفقدالمسيب،بنسعيدمراسبل@توى@لمر@سيل:
تحزيممالثدةالزبيرةبنعروةمراسيلالجيدة:المراسيلومنمسانيد،غالبها
سيربن.بنومحمدالعبي،شراحيلبنعامرمراشلوكذا

سيسمحوهلم@ضاالصحاتجعلبعضوقعوهو@ا@لصحابة:مر@سيل@قا

لصغاريحصلوهذا@خرين،صحابةمنسمعوهإنمامافهة،يث@روالنبي
جمهورعندمقبولفهذامالك،بنوأن@عباس،ابنمثلالصحالة،

صحابةمنسمعوهإئمافهة،م@ك@روالنبيمنيسمعوهلممالأنثالمحذتي@

عدول.كلهموالصحابةاخرين،

المعضل:-3و

أعياهبمعنىأعضلهمنمفعول،اسماللغة:في

فصاعدأائنانإسنادهمنسفطعماعبارةهوالمحدثبن.اصطلاحوفي

التواليعلى
معضلأمرفوعأ:كانإفاالتابعيتابعحديثالصلاحابنوسمى

ولبىمنقطع،معضلفكلالصقطع،منلنوعخاصلقبوالمحضل:
ويتأكدالمنقطع،بهئعرتمماسبقبماالإعضالويحرفمعضلا.منقطعكل
أمرين:باحدذلث

)عضل(.ماثة"الوسيطوالالمعجمالعر@!@لادانطر.(1)
1ةالحديفمأللا@محرفةانظرا(2) 3 معالمطبرعودالتقريب@ابتحقيقي،5

2الايدري@1/ 1الحديشه:علوموداختصار06،9والالخلاصقأ1،1 2 بتحقيقي.2
1الحديه.علمأنهلدمحرلةالظر:(3) 3 بتحضيقي6



الانقطلعو@سنا@محلل
=

المرويشيخهطبقةعنالراويالتلميذطقةببعدوفلكالتاريخ،الأول:

الحديثلطرقالشردلالةوالآخر:

قليلاكانواتهمف@المتقدمودأماالمتأخرين،عندالمعضلمعنىبيانهذا
المتأخرين،عندئمعالذيالاصطلاحيالمعنىبهذامحضللفظةيستحملرنما

0ذلك.عنخارجةأخرىمعانفيعندهمتشعملكانتولكنها 0

منالساقطينلجهالةةالمحذثي@عندضعيفالمعضلوالحديث

المرسل،منحالاأسوأوالمنقطعالمنتطع،منحالاأسوأفهوالإسناد:

حجةبهتقوملاوالمرسل

السندفيكانفمانوخصوص،عموموالمنقطعالمعضلفبينهذاوعلى

معضل،فهوائنانبينهماكانو)نمنقطع،فهوفرقصالذيمنيسمعلممن
وخصبالانقطع،عليهمايحكمالمسميينإنحيثمنالعمومجاءلانما

راوين.بسقوطالإعضال

الى@ليى:سماعفيالاختلاف-4و
هووالاتصال:الريف،النبويالحديتلصحةشرطالاتصالأنسبق

إنباتفيالعلماءيختلصوقديليماالذياليحمنالحدبتالراويتلفي

اختلافهمإلىيؤديالاختلافوهذافه،سماعهنصأوشيخهمنراوسمع
لاومنمتصلا،بعدهالسماعبثبتفمنإعلاله،عدمأوالحديسإعلالفي

ويحصلرف@.أوالحدبثقبولإلىيؤديممامنفطعأبعدهالمماعيثبت
قول،علىقولانرجحقرينةتظهرلمحالفيهذافلك.بسبللفقهاءخلاف

عليها.اعتمدالقرالنهذهثلظهرتفإن

ماشبخه:من@لر@هيسماعفيالاختلاتفيهحصلماومثال@

2/9الحديثعلومدنحربرةالطر(1) 22.

.(11)والمناكيراالأباطل1ةانظر(3)

لمعضل(.االمحتغين@لسادالطر:(2)



=
@للفالالد@لعلل@لجامعفي

مرثد،بنعلقمةعنوسفيان،شعبةعنالقطان،سعيدبنيحيىروى

بنعثمانعنالمتملميئ،الرحمنعبدأبيعنعبيدة،بنسعدعن

وقالخيركم،"شعبة:قالجمر،اللهرسولقالقال:ل@ه،عفان

وعتمطاالقرتنتعغمنلا@فضلكمدفيان:
م،(2908)والترمذي)112(،ماجهوابن1/6،9احمداخرجه:

ط.(7983)والعلميةط.(3708)لأالكبرى"فيوالتسائى)693(،والبزار

4/1لأالحليظفينعيموأبو)36(،له"،القر@ندافضائلوفيالرسالة 9،4

الإيمانط@اشعبفيوالبيهقي)0421(،"الشهابددام@فيوالقصاعي
2ويلا(0522) تاريخ9فيوالخطببالرضد،ط.(120وللأالعلميةط.(20

4/3بغداد" 0 5/4الغربط.وفي2 9 بهذاسعيدبنيحيىعنطرقمن4
لإسناا

حديأ@اهذاعقبه:نعيمابوقالئقات،رواتهالصحةظاهرهإسناد

عليمدامتفقصحيح
أبوقالعثمان،منالرحالنعدأبيسماعفيتكلمقدأنهإلاقلت:

4عوانة 4 7 / سمعفيالتمييزآهلمنالحلمأهللأاحتلفة(377للأعص2
عثمانمنالرحمنعبدألي

منيسمع@المةقالأتهيحيىعنسؤالاتهفيالحنيدابنونقل
5أحمدونقلاللطا،عبدمنولاعثمان، 8 "المراسيل@افيحاتمأبيوابن1،/

يسمعولمقال:إأثهشعبةعن(3765)عقيب2/544عوانةوأبو)283(،
قدولكنهالله،عبدمنولاعتمان،منالرحمنعبدآبو

"،@عليئمنسمع
روايتهتثبتلي@"قال:اثهأيهعن(383)المراسيل!@افيحاتمأبيابنونقل

أحمدروايةلثظ(1)

محاهعلىلي@هدا(2)
ان@ادالحديث،لهذاومسلمالخاريإخراحوهو

عدعيهاالستفتىنررطهمستو@ألهلمدسصخصعلىالأنمةيناتماقمعناه

لمحذنين.ا
1الكما@هتهدبعلى@الئعليقالطر(3) 1 1 / 4(3210).



لانقطلعاو@مناو:صلل
-

له:فقيلعلي،عن
يذ@ولمعنصروىقدقال:عقان؟بنعثمانمنسمع

سماعا".

التاريخ"فيالبخارفيفقالجماعضسماعهإثباتإلىفصبحينفي
378الكبير" / @ا(:الم@4

وتعقب"رف@...مسعودوابنوعثماد،علياسمع

لهأخرجدا:(347)@التحصيلجامع"فيفقالحاتم،وأبيسعبةكلامالعلائي

أنوالاخر.وعلمط@لقر@نتعلمفنخيركم@عثمان:عنحديثينالبخاري

إمكانبمجرديكتفيلاأتهغلموقدمحصوز.وهوعليهمأشرفعئمان

عنأبان،بنمحمدعنالجعفي،حسينوروىايضأ:وقالاللقاءلا.

علىوعرضعثمان،منالقرانالرحمنعبدأبوتعلمقال:مرثد؟بنعلقمة

الرحمن:عبدأبيعلىقرأممنوهوالجودأبيسعاصموقاله.عليئ
القراعةالرحمنعبدألوأخذالداني:عمروأبووقالر@عليعلىقرأأته

وكل@قثابتبنوزيدكعببنوأبيمسعودوابنوعليئعثمانمنعرضا
معرفة"فيالذهبيوقال"،أعلمواللهالمتقدمم@الأقواليعارضمضاهذا

2التتعإ:"علىتعليقهديمقبلاليئبهأفادفياالكبار"القراء 7 6(130):

د@بهعمانبنعئمانمنيسمعلمالرحمنعدأباأنشعبةعنحججوقول"
علىشعمةيتابعلم:46فيوقاللعتمان،لقيهئبتفقدبثيء،لي@
العلاءأبوالحافظلاوذكر:9/95لماالباريلاقحفيحجرابنوقالهذا"

ابنالقائلقلت-صحيحه،فيالحديثهذاإخراجعنسكتمسلماأن

الرحم@،عبدلأبيعثمانبتحديثالتصريحالطرقبعضفيوقعقدحجر:

مريمأبيبنمحمدبناللهعبدترجمةفيعديابنأخرجه:فيماوذلك
"2

حدثيقال:الرحمن،عبدأبيعنالكريم،عبدعنجريج،ابنطريقمن
وفيوصلهفياعتمدالبخارفيأنليظهرلكنمقال،إسنالهوفيعثمان،

عنشعبة،روابةفيوقعماعلىلعثمان،الرحمنعبدابيلقاءترجيح

إلىعثمانزصمنأقرأالرحمنعبدأباأنوهيالزيادة،منعبيدةلنسعد

5/4"@الكاكل(2)معين.بنيحىتابعه(1) 19.



-

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

علىفدلالمذكور،الحديثهوفلكعلىحملهالذيوأنالحجاجزمن
يوصفولمالزمان،ذلكفيسمعهداذاالزمان،ذلكفيسمعهأته

اشتهرمامعسبماولاجه،ل@عثمادوهوعهععنهممىسماعهذلثاقتصى
بنعاصمروايةمنعنهذلكوأسندواعثمان،علىالقرانقرأأئهالقراءبين

)2(،مهيسمعلمإئهقال:منقولمنأولىهذافكانوغير@النجودأبي

شةوسبعوناثنتانالحججولايةواخرعثمانخلافةأول@البينأيضا.وقال

ئمانالعراقالحججولايةواولعثمانخلافةاخروبينأشهر،ثلاثةإلا

فالتهواخره،الرحمنعدأبيإقراءابتداءتعيشعلىآقفولمسة،وئلاتون

وقال."وأدناها...المدةأقصىذكرتهالذيم@ويعرتفلك،بمقدارأعلم
5:"الساريهدي"فيأيضا منيسمعلمالرحمنعبدأبيكودداوأما:38
التاريخ"فيالبخاريوقالمه،سماعهغيرهأثبتفقدشعبقيزعمفبماعثمان

أعلمواللهعثمان،منسمعالكبيرأ:
التيالقرائنوأنشيخه،صالرحمنعبدابيسماعصحةالانظهر

وأصح.آقوىالسماعبصحةقالمنذكرها
سعيد،بنيحيىعلىفيهوالحملبالإدراج،أعلهذاحديئناأنإلا

مرثد،بنعلقمةعنيرويانهوشعبةسفيانجعلأثهسيجدإسناثهفالناظر@ي
بينيفرقأنوالصوابسعيد،بنيحيىرواههكذاعبيدة،بنسحدعن

هكذا:إسنادهثماد@عبيدفبنسعدفيهليسسفيانطريقلأنالإسنادين.
حينفيجمهعثمانعنال@لمي،الرحمنعبدأبيعنمرئد،بنعلقمةعن9

عنالرحمن،عبدابيعنعبيدة،لنسعدعنعلقمف"هكذا:شعبةإسناد
عببدة.ابنبزياثة"عئمان

وحده.شعبةصالحديثرويفقد

تخريجه.شأتي(1)
واغفرححر،النارحماللهمارصينة؟علميةماقاتهكدامثلصالعلمطلبةأين(2)

علين.أعلىوارفعهله،



الانقطعيالشا،:@ملل
=

.(2907)النرمديطريقهومن)37(،الطيالسئأخرجه:فقد

وابنالفر،ط.ولام@(العلميةط.(475)لجعداالنوأخرجه:
6/1لماالطبقات"فيسعد 5وأحمد)27503(،يبة@أبيوابن2،2 8 /،1

6/2ريلسحاوا)8333(،رميلداوا 3 1(،524)ودابو@وأ5(،270)6

2/4عوانةوأبو)26(،و(61)"القرانفضائل"فيوالشالي 4 /2و(3765)5

4 القرآد"أهلأخلاقدافيوالاجري1(،18)حبادوابن)7673(،64
4/1داالحليةدافينعيموأبو)51(، 93-1 الإيمان!@اشعبفيوالبيهقي9،4

صطرقمنالرشدط.(1702)و(1785)والعلميةط.(0722)و(9321)

الرحمن،عبدأبيعنعببدة،بنسعدعىمرثد،لنعلقمةعنوحده،شسعبة

قال.وعئمم@@لقر@نتعتئممنخيركم@@قال:جميالبيعند@،عنمانعن

الذيوفلثقال:الحجاج،كانحتىعثمارإمرةفيالرحلنعبدأبووأقرأ

المقاعدأفعدني

دا.صحيححسنحديثهذاعقبه:الترمذيقال

الذينالثقاترواياتبروايتهخالفأنهيحىوهمعلىيدلومماتلت:

عبيدة.بنسعديذكرواولمأيضأ،سفيانعنالحديثرووا

السري.بنبئرطريقمنله.92(الترمذيأخرجه:

5أحمدوأخرجه: 7 وكغ.طريقمن(212)ماجهوابن1،/

.@(7984)والعلمية.@(8038)الكبرىفيالتسائيئوأخرجه:

المبارك.بناللهعبدطريقمن(63)له"؟القرآنفضائلوفياالرسالة

5أحمدوأخرجه: 7 / مهدي.بنالرحالنعبدطريقمن1

.(5995)لرزاقاعبدوأخرجه:

6/2ريلبخااوأخرجه: 3 2/4نةعواوأبو5(،280)6 4 6(3771)

كمايف@سعد@نهوالرحل@!عدألورأترأنال.@والقانل.الخاري،روايةلنظ(1)

9"الباريدلغفيالحافطليه 6 / 9(5027).



=
@لفعالد@@لعللفي@لجامع

ط.)اها(والحلميةط.(957)الصغرىلأالسنن"فيوالجيهقي)2773(،و

دكين.بنالفضل@عيمأبيطريقمنالرشد

ئر.بنمحمدطريقمنا(المامعجمهفيالمقرئابنةوأخرجه

وأبوالرزاق،وعبدالرحالن،وعبدالثصوعبدووكغ،)بشر،سبعتهم:
الرحمنعبدابيعنمرثد،بنعلقمةعنالثوري،سفيانعنومحمد(نعيم،

@لفر@ننعتممن@فضلكم"عحي@:اللهرسولفالقال:عثمان،عنال@لميئ،
."وعلمه

دا.صحيححسنحدب@اهذاالرمذي:قال

الإسناد.هذاعلىالنوريتوبعوقد

2@ا:للوصلالفصل@افيالخطيبفأخرجه: 2و37 37-2 2و38 38

2و 39-2 4 2و:العلميةط.0 5 2و5 56-2 5 2و7 5 2و7 5 الهجرةط.8
به.علقمفعنالكندي،الضحاكبنالجراحطريقمن

فقدسعيد،بنيحيىعلىالوهمحملإلىالعلمآهلبعضن@بوقد

لاسفيانوأصحاببثار:بنمحمدلأقالم:(2908)عقبالترمديقال

أصح.وهوثار:بنمحمدقالعبيدة،بنسعدعنسفيان،ع@يذكرون
وغيرمهدي،بنالرحمنعبدروى@اوهكذاة(29ل@.عقبالترمذيوقال
عنالرحمن،عبدأبيعنمرثد،بنعلقمةعنالثوري،سفيانعنواحد،
فيالبيهقيوقالعبيدظ،ب@سعدفيهيذكرلاوسفيانبميه@،الثبيع@عثمان،
سعيدبنيحيىيكونأنولثه"الرشد:ط.(2016)عقب"الإيمانلاشعب

سعدسفيهيذكرلاسفيانفإنشعبة،حديثعلىسفيانحديثإسنادحمل
5الأشراش@6/تحفة9فيالمزيوقالسعة،،يذكره@إتحاعبيدة، 4 9

ولمذكر@تقدمكماوسفيانشحبةعنسحيد،لنيحيىصرواه".(9813)
الاخر،علىالحديثيغاحدحملولعلهنعلم،فيماالقولهداعلىأحدينا@عه
3المسندلماأطرات@افيحجرابنالحافظوقال@ا،أعلم...والله 0 8 / 4

فيووهمعبيدفبنسعدالرحالنعبدوأبيعلقمةبينيحيىزاد":(5960)
4/4"الكاملدافيعديابنوقال@ا،نلك 5 يعني:هذا-يذكرو)ئما"ة2



الانقطيل@شاو@لل
=

الثوريبينجمعالقطان،يحيىعنالئوري-إسنادفيعبيدةبنسعد

عبيدة،بنسعدالحديثهذافيالإسنادجميعأ@يعهمافذكروشعبة،

علىشعبةحديايحيىفحمليدكره،لاوالئوريشعبة،يذكرهإسماوسعد

بنليحيىيعرفلاويقال:سعدآجمبعأعنهصافذكرالثوري،حديث

1غيره.خطأسعيد
0.

سفيان.إسنادفيعبيدةبنسعدزيادةعلىتوبعقديحمىأنإلاقلت

4/4"الكامل"فيعديابنأخرجه:فقد 5 سالمبنسعيدطريقمن2
بنسعدعنمرثد،لنعلقمةعنأباتلنومحمدالثوريعنالقداح-وهو-

به.عثمان،عنالئلمي،الرحمشعسدأبيعنعبيدة،

عبيدةبنسعدذكرأنأعني:بالإثواج،معلولكسابقهالإسنادوهذا

القداحوجاءسفيان،طريقمنوليسأبان،بنمحمدطريقمنجاءإنما

سفيان،عنالرواةذلكعلىيدلفوهم،بعضهماعلىالإسناثينفأدرج

الإسنادهدافيعبيدة-بنسعد@الوذكرعقط:"الكاملدافيعديابنوقال

1محفوط.غيرالثوري-عن
إذاخر،متالعأطريقأعديابنوفكر0

لنوزيدادمبنيحيىعنرواهعقانبنعليلنالحسنأنعلى"قال:

أبيعنعبيدة،بنسعدعنعلقمة،عنوقيس،الثوري-عنحباب،
عنمحمد،بنالملكعبدحدثناهكذلكعثماد،عنالرحمن،عبد

."عفانبنعليبنالحسن

جميعألأنهالبعض.بعمهاما@ماتيعدانلاقبلهوالذيالإسنادفهذا
معمقرونأسفيادفيهافيجيءالقطان،سعيدبنيحيىحديثعلةنضعانت

عبيدةبنسعدزيادةبأنالقول،يقطعماأنإلاالسند،زيادةفتأتيغيره،

البزارأخرجه:ماسفيان،طريقمنلاالربيعبنقيس@طريقمنجاع@

11/3لغداد(تاريخ"فيوالخطيب)793(، من2لما/12الغربط.وفي4

السعد!المطوع:في(1)

بالدود.الإسادهداعديالنرمى@كأنماالا@يقاللهالمحموط(2)



يللف@ائد@لعللفي@لجامع

أبيعنعبيدة،بنسعدعنمرئد،بنعلقمةعنوحده،قب@طريق
بنحوه.النبيئ-سي@عىعثمان،عنالرحمن،عبد

يجيءبالروايةيفرذحينماأنهسفيانطرقعامةفيوالملاحظقلت:
الزياثة،تلكتجيءغيرهمعيقرنوحينماعبيدة،بنسعدفكرثونإسناثه
الراويمنجاع@إنماالإسنادفيعبيدةبنسحدزيادةأنيفهم:هذاوعلى

أعلم.واللهسفبان،معالمقرون
عقبالترمذيفقالسفيان،روايةترجيحإلىالعلمأهلبعضفصوقد
وكأنعبيدة،بنسعدالحديسهذاإسنادفيسعبةزادوقد"م:(2908)
أحدما"سعيدةبنيحيىقالةاللهعبدبنعلبقالأشبه،سفيانحديط

أيضأ:وقال@،سفيانبقولأخذتسفيانخالفهو)فاشعبة،عندييحدل
ومامني،أحفظسفيانسعبة:قالقال:وكغ،عنيذكرعقارأباسمعتإ

فيالبزاروقال"،كماوجدت@إلافسألتهبثيءأحدعنسفيانحدثني
هذامنإلاعئمانعنيروىنعلمهلاالحديثوهذاة(39للاعقبمسنده

عنالرحمن،عبدأبيعنمرثد،بنعلقمةعنواحدغيرورواهالوجه،
عنفرواهالحديثهذافيوالثوريشعبةجمعسعيدبنيحيىأنإلاعئمان

سفيانوأصحابعثمان،عنالرحالن،عبدأبيعنسعد،عنعلفمقما
عنقال:الذيشعبفدائماالرحالن،عبدأبيعنعلقمقععنيحتغونه
عنيرويهالثوريإنةليحيىقلتيقول:علي،بنعمرووسمعتسحد.
سعد،عنعلقمق@عنشعبفمنسمحتهفقال:الرحمن،عبدأبيعنعلقمف

كماعنديفكانأوشعة،قالكماقالأثهأشكللمالثوري،منسمعتهثم

ليالدارقطنيوقال"،شعبة...رواه
سالم،بنسعيدوقال)031(:إ"التتغ@ا

وأبوووكغ،المبارك،ابنوخالفهماعه،القطانيحيىقالكماالثوريعن
بناللهوعبدقي@،وقالوغيرهم،لربنومحمدالرزاق،وعبدنعيم،

إسحاقبنوالنضرالحضرمي،قي@بنوموسىجحا@ضبنومحمدعيسى،
بذكريعني:شعبة،-كقولعلفمة،عنوكيرهم:جابرب@ومحمدالثلمي،

وقالرفعه،فيعنهيختلفعيسىبناللهعدأنإلا@عبيدةبنسعد



الانقطلىناو:ري@ملل
=

قي@بنعمرو
(1)

وعمرواليعوأبوومسعر،
(3)

بنومحمدالئعمال@بن

الأحمر،وسلمةجابر،بنوأيوبسليمان،بنوحفصحماد،وأبوطلحة،

حجرابننقلهفيماوقالعبيدظ،بنسعدفبهيذكروالمالئوريكقولوغياث

5الساري،:هدي@في فأدخلإسناده،فيوالثوريشعبةاختلففقد38:9
علىشعبةتابعوقدعبيدة،برسعدالرحمنعبدأبيوبينعلقمةلنشعبة

حبم:ابنالقائلقلت-ئقات.جماعةالثورفيوتابعبه،ئحتجلامنزياثته

عندالئور@روايةلأنثالاحتمالعلىالبخارييخرجههذامثلأنقدمنافد

علقمةبكونأنفأمكنرجلأزادوشحبةالمحفو@عهيالحفاظمنجماعة

الرحمنعبدأبالقيئمالرحمن،عبدأبيعنعبيدفبنسعدمنسمحه

6/5الأئرافتحفة@@فيالمزيوقالمنط،فسمعه 4 والمحفوظول(:13)9

شعبة،علىلسفيادفيهحكمم@اوهوتقدم،كماسفيانعنالجماعةرواية

كماال@ملميالرحمنعبدأبيعنمرثد،بنعلقمةعنواحدغيررواهوقد

ثابتبنالنعمانحنيفةوابوالملائيقي@بنعمرومنهم:سفبان،قال

روايةمنمرثد،بنعلقمةعنالفراء،قي@بنموسىرواهوكذلثوغيرهما،

عنعنه،المحاربيرواهإسناد@خ@،فيهالفراءولموسىعنه،نعيمأبي

فيهعندهالثوريسفيانوكذلكال@لمي،الرحالنعبدأبيعنكهيل،بنسل@ة

عنعمير،بنالملكعبدعنعنه،القضار،هئامبنمعاويةرواهاخرإسناد

حدي@هذا"ا:لما/4الحلية!"فينعيمأبووقال"،الئلميالرحمنعدأبي

زريع،بنويزيدالقطان،سعيدبنيحيىشعبةعنرواهعليه،متفقصحيح

فرواهفيهواختلفعلقمةعنالئوريورواهوالناس،الحضرميويعقوب

وعامةوالفريابي،نعيم،وأبوالرزاتوعبدمهدي،بنالرحمنوعبدوكغ،

2/4عوانةألوأحرجت(1) 4 عدهوجاءا(لعامعجمهفيالمقرئوابنكث@(،5)6

مسعر.معمقرونأ

2/4عرانةأبرأحرجه:(2) 64(3774)

.(5123)دالتقريساالطر:أنبتاه.ماوالصوابلحصواالمطبوعفي(3)

1/5أصبهان!التاريخفيسجمدوأحرجه.(لا( 9@



-

@الف@ائدالعلل@لجامعدي

بنيحيى@رواهسعد،ثونمنالرحالنعبدأبيعنعلقمة،عنأصحابه:

الرحمنعبدوآبيعلقمةبينسعد،بلدخالسشصةمقرونأعهالقظانسعيد
الجعفي،أبانبنومحمدالربيعبنقي@عليهوالثوريشعبةوافقوممن
منعلقمةعنرواهوممىعنه،أبيه،عنياسبن،بنخلفروايةمنومسعر

كدامبنومسعرالضحاك،بنوالجراحالملاثي،قيسبنعمروسعد:@ون
."عه...لربنمحمدروايةمن

مدرجأ.اخرطريقمنالحديثرويوقد

4/1سغداد"تاريخ"فيالخطيبفأخرحه: 0 5/1الغربط.وفي9 7 5

وسفيان،ومسعر،حنيفة،أبوحدثناقال:الزاهد،رحصهبنكاثحطريقمن
أبيعنعبيدة،بنسعدعنمرثد،بنعلقمةعنوعيرهم،وقي@وشدلآ،

به.عثمان،عنالرحمن،عد

5عللهفيالدارقطنيأسهبوقدأتول: 3 /3-5 جمعفي(283)س7
هذاع@سألهمنمجيبأر@ج@قنهفقالطريق،كلعلةوبيانالحديثهذاطرق

بنالملكوعبدعيدة،بنوسعدمرثد،بنعلقمةيرويهحديثهو"الحديث:

الكريم،وعبدالله،عبيدبنوالحسنبهدلة،بنوعاصمكهيل،بنوصلمةعمر،
عنواختلفالسلمي،الرحمنعبدأبيعنعنه،واختلفالسائببنوعطاء
عنهنعيمأبيروابةمنالفراءقي@بنموسىفرواهمرثد،بنعلقمة

الضحاك،بنوالجراحالشع،وأبوومسحر،الملائي،قيسبنوعمرو

أتهإلاعيسىبنال@هوعبداليمان،وأبوطلحة،بنومحمدالنعماد،بنوعمرو

سفيانورواهعئمان.عنالرحمن،عدأبيعنمرثد،بنعلقمةعنوقفه

مهدي،وابنووكيع،وقبيصة،أعين،بنموسىفرواهعه،واخنلفالنوري
وغيرهموهببناللهوعبدالمان،بنويحىإسماعيل،بنومؤملأسامة،وابو
عنالرحمن،عبدأبيعنعبيدة،بنسعدعنمرثد،بنعلقمةعنالثوري،عن

1الرحلن.عدوأبيعدقمةعنسحدبدخال"هكدا.المطبوعفي(1)
0 ومم.ومو0

5/1@عداد،التارلحفيالحطب"أحرجه(2) 2 6/3الغربوير@9 2 3و8 28-3 29.



الانقطلعرالسنا،.محلل
=

عنأبان،بنومحمدالثوريعنالقداح،سالمبنسعيدقالوكذلكعثمان،

عنوغيرهماالربيعبنوقيىشعبةرواهوكذلكعببدفبنسعدعنعلقمة،

بنالجراح@رواهالرحمى،عبدأبيعنعبيدة،بنسعدعنمرثد،بنعلقمة

1عثمان.عنالرحمن،عبدأبيعنمرند،بنعلقمةعنالكندي،الضحاك
00.

صحتهماعلىيدلالطريقينمنللحديثالسخاريتخريجأنإلاتلت:

أعلم.للهواعنده،
6/5لأشرافمااتحفة"انظر: 4 4/3المسندداأطراف9ولما(،ا3)8 0 8

(05 11/5@الموةدواتحاف6(،9 5(13683)

يتوقفوقدشبخه،منالرسسماعفيالنقاديختلفماوكثيرا@

عنسليمان،بنسيفروىمامئالهفلك:فيمرجحوجودلعدم@لباحث

لمجزاللهرسولأن@فلإ:عباسابنعنديار،بنعمروعنسعد،بنقي@

هد.اكمعباليمينقضى

6/2له"،الأم"وفيبتحقبقي(1709)مسندهفيالثافعيأخرجه: 5 4

06البيهقيطريقهومن56،2الوفاء7/ط.وفي 7 / السنن@المعرفةوفي11

45)لهلاثارلأ،وا (19960)والعلميةط.(5906)و(5905)و(90

.(0225)لبغويواعي،لوا0ط(19965)و

02)شيبةابيابنوأخرجه: ا/وأحمد3(،1337)و(95392)و(333

2 4 3وه8 3و1 5/1ومسلم2،3 2 8(21 وابن6(،083)داودوأبو)3(،(71

02)ماجه ط.(5967)والعلمبةط.(1106)داالكبرى"فيوالتسائي7(،3

1يلاالجارودوابن)1152(،يعلىوأبوالرسالة، فيكماعوانةوابو0(،0
/4الانار"معانيداشرحفيوالطحاوي)7968(،ملأ7/6المهر@اإتحات9

1 4 4/5"الكامل"فيعديوابن9(،5)مملأالعلميةط.وفي4 1 0

طريقمن

الإسناد.بهذاسعد،بنقي@عنسليمان،بنسيف

بنبحيىوفالنقة،وقي@ثقتماوسيفجبد،إسنادهذا"الشائى:قال

ئققاا.سي@القطان:سعبد



ئد@الفع@@لعللالجامعدي

منالسلامةوظاهرهثقاتورواتهصحيحإلسادهالحديثهذاقلت:

الحديت.هذااعلفدالعلماءلعضأنإلاالعلل.

4/5لأالكامل!فيعديابنلقلهفيمامعينبنيحيىقال حديط":10

."لمحفوفيلي@ويمين،بثاهل!قضىعيهدهالنبيأنعاسابن

4/1الآثار@امعانيشرح"فيالطحاويوقال 4 عمبالعلميةط.وفي5

يحدتنعلمهلاسعدبنقيرلأنفمنكرةعباسابنحديثأما":(5972)

لا.هذا؟!مثلفيبهيحتجورفكيفثيناربثيءعمروبنعن

منأحذيصرحولم"ا:هلأ/10"النقيالجوهر"فيالتركمانيابنوقال

عمرولما.منسمعقيسابأنعلمافيماالئأنهداأهل

عمرو.منلالتحديطصزحسعدسقي@أنإلا

1"الخلافياتفيكماالبيهقيقال 5 7 يعلمهلاماولي@":5/

بنقي@سمعتقال:جرير-بحديثواستدلغيره...-يعلمهلاالطحاوي
أنر@:عباسابنعنحبير،بنسعيدعن@يار،بنعمروعنيحدثسعد
لاووسدر،بماه@نسلوه@@بم@ه:اللهرسولفقالمحرئم،وهوناقتهوقصتةرحلا

عنلهيكونأنيبعدولائلبلالماوهو@لفبامةييميبعئهدنهفذ@ر@صه.نخمروا

."هذا..غيرعمرو

3التمهيدلالافيالبرعدابنوقال 5 9 اثارهداثمعاليمين:1/
وهوعباس،ابنحديثوأحسهاإسادأأصحهامتصلة،ئابتةحسانمتواترة

فيبالحديتالمعرفةأهلبينخلاتولاإسناله،فيلأحدمطعنلاحديث
ئقاترجالهأن

ديالنوويوقال
2"مسلمصحيحشرح" 0 3 / أصحالحفاظ:نالةإ6

عباس..ابنحديثالابأحاثيث

5/3لأالفتح"فيححرابنالحافظوقال 4 قولأمادا:(2670)عقب7
يقدحلادينار،بنعمروعنروايةلهتعرفلاسعدبنقيسإنالطحاوي:

منأقدممنقيسسمعوقدمكياد،ئفتانتابحيانلأنهماةالحديثصحةفي

الصحيحةالأخبارتردلاهذاوبمئلعمرو،



الانقطلعناو:ر@م@ملل
=

مسلم.ب@محمدتابعهتويع،قدسعدسقيسفإنفلكومعقلت:
93)داودأبوةأخرجه 5@ا:العلل"فيوالترمذي0(،6 4 5(17،)2

7/6المهرماإتحات9فيكماعوانةوأبو 5 01/6والبيهقيمأ،697)6 81

1ويلاالعلمية.@(5910)لهوالاثار@ا،السننالمعرفةوفي 9 عيالوط.(97

الرزاق.عبدطريقمن

10/1والبيهقي)58111(،الكبير@@افيالطبرانيوأخرجه: 6 وفي8
5لالهوالاتارلما،السننالمعرفة منالوعيط.(19975)والعلميةط.(90

حذينة.أبيطريق

بنعمروعنمسلم،بنمحمدعنحذيفق@وأبوالرزاق،)عبدكلاهما.

به.عباس،ابنعندينار،

2الدارقطنيعندربيعةبنمحمدبراللهعبدوخالفهما 1 3 / ط.4

دينار،بنعمروعنمسلم،ب@محمدعنفرواهالرسالةط.(4494)والعلمية

عباس.ابنعنطاوس،عن

فيحبانابنعهقالربيعةبنمحمدبناللهعدفيهامنكرةالروايةهذه
قالوالاعتباردا،سبيلعلىإلابالكتبذكرهيحلدالا:2/41"المحروحين"

5/4@الكامل"فيعديابن صعي@وهومحفوظغيرحديثهلأعامة:24

كلامأفيهللمتقدمينأرولمفيها،واضطرأبهرواياتهمنليتبينماعلى

@يالزيلعينقلهفيماالدارقطخيوقالفأذكرط،
ةها/4الرايظنصب"

1/2الإرشاد@ادافيالخليليوقال"،متروك" ومابالمناكير،يأتيضعيف":80

أحد9:(4544)ه@2/4"الاعتدالميزادفيإالذهبيوقالعليط،يتابعلا

2لاالغليلإرواءدافيالألبانيوقالا،الضعفاعا 9 7 / إليهيلتفتدا@لاة(2683)8

خالف،.إذافكيفأعلأ،

الله.عبدتوبعوقد

/4الميران@هدلسادمنوالتصوبخطا،وهرمحمو@ه@الالكاملا.منالمطوعدي(1)



-

@لف@الد@لعللفي@لجامع

1"الخلافياتدامختصرفيكماالبيهقيقال 5 8 )أي:وخالفهما".5/
عهفرواهمسلمبنمحمدعنالعمري،يزيدبنخالدحذيف@وأباالرزاقعبد

بنمحمدبناللهعبدفلكعلىوتابعهعباس.ابنعنطاوس،عنعمرو،عن

والقداميوخالدالبلخي.يوسفبنوعصامالقداميربيعة
(2)

وعصام
حذيفةأبووتابعهحجةثقةالرزاقوعبدباقوياءلشوا

(3"

فلاذكرناكمافروياه

وخالفهما"قال:هلأا/10الكبرى"السنن"وفيبيباليلاصروايةيعلله
@رواهطاوسا،إسنادهفيفزادوامسلمبنمحمدعنبروايتهميحتجلامن

صروايةزيد،بنجابر@إسنا@فيفزاثواعمرو،عناخروجهمنبعضهم
الضعفاء"بروايةتعلللاالثقات

5لا:العلل"فيالترمذينقلهفيماالبخاريقال 4 سألهعندما(217)6

هذاعباسابنمنعندييسمعلم@يناربنعمرو"الحدي@:هذاعن

الحدي@ا.

ربيعةبنمحمدبناللهعبدروايةعلىاعتما@أيكونأنإماالكلام@هذا

أن@)ماله،وجهولاصحيح،غيرحينئدالإعلالفإنسلفا،فكرهامرالتي
دبناربنعمروسمععدممنالبخاريللإمامترجحماعلىاعتماثأيكون
عليهاطلعخفيبمرجحعباسابنمنالحديثلهذا

مفسر.غيركلايمأجلمنوئسقطهحديئائعلأنبمكننالافحيئنن

4/6"الأشرا@و@اتحفة9،6الرايق@4/نصبد@انظر. 4 6يا4 2،)9

32/1المسانيد@اولأجامع 5 2(02 (2942)و(2941)ك@2351و(94

منوالصربمحرت،الحلاباش@.مىال@رعنيا@@
لسان5

(4399)75،/4لميزا@ها

كدلك.(2)

بمنجملةهاالمط@رعمحققزادوقدتحري@،وهرحيعقه،أبو"المطبوع.في(3)
لالنهالكلام،أفسدتله-صرحكما-

مسلم،محمدسصيوسص،سوعصاميريد،خالدسروايئعلىأعثرلم(4) ريد.برجبرلحيهاالتيالروايةوكذلك



اكنقطلعر@سناومحلل
-

3/12المسند"ولأأطراف)3492(،و 7/6المهرظإتحاىو")6083(،4 5 6

مخصوص:سممعفيالاختلاف
روايةفيكاختلافهممخصوص،سماعفيالعلمأهليختلفقد

بنمحمدبنشعيببنعمرووهوجده.ع@أبيه،عنشعيب،بنعمرو

العاص.بنعمروبناللهعبد

العاص.عمروسلناللهعبدوهوشج@،جدبهالمرادوجده

أمران.السلسلةهذهبهاعلتماوحاصل
بهافحدثالعاصبنعمروبناللهعبدلجدهصحيفةوجدأتهالأول:

حزموابنمعين،ابرأعلهاوبهذايسمعها،لموهو

علىسيأتي،كمااللهعدجدهمنشعيبسماعثتفقدمردودوهذا
صغإحدىالوجادةلأنبأس،فلابالوجا@ةالأحاديثبعضروىكانإناأته

التحمل

أرادإنعمرو،بناللهعبدبنمحمدلنشحيببنعمروأنوالآخر:

وإنجمت،النييدركلممحمدالأنمرسل،@هوشعيب-والدمحمدأ-بجده

اللهعديلقلمشعيبالأنمنقطع،عمرو@هولناللهعبدبجدهأراد

وهوعمرو-والدشعيب-جدلجدهالمرادأنهدا:عنوأجيب

وثبتمم@شحيبسمعوقدالجليل.الصحابيالعاصبنعمرولناللهعبد

موصولة.الروايةفتكونشحيبأبيهمنعمروسماع

فيهاواختلفتكثيرأ،اضطرابأالخقاداقوالفيهااضطربتالسلسلةوهذه

الاخنلاف.هذامثلاخنلمواوقلماوتمصيل،وردقولبي@ماأقوالهم،

أقوالهم.وحاصل

5/4@الكما@تهذيبانظر.ا@@ 2 وثأ،974)4
5/1المحلىا1 6

1انطر(2)
تجحممي.2مهالحديشه.علمأنلاودمعرلة8/4،5التهذسساتهديب0

@8/3التهدسأ@هدي@الطر:يلأ.2/71الالمجروحي@!ا@طر.(3)



-

@لفالالدي@لعللفي@لجامع

حزمابنقالوبهوجا@ة،لأنهامر@و@ة@رلا:

أثهبجدهيفصحأنبينففرقالدارقطني،إليهوذهبالتفصيل،ثانيا:

عنأبي@)عنقال:إنوكذلكبه،يخجفلايفصحلااوله،فيحتجاللهعبد

المرادأنعلىبدلمماهذانحواوقال(،الله-طرسولسمعتجده

فلاوإلابهفيحنجالصحالي

الروايةفيابائهذكراستوعبفإناخر،تفصيلإلىحبانابنوذهب

بهيحتجلمجدمأعنأليه)عنقوله:علىاقتصرو)نبم@احتج

ماضعفهمنوحجةتوئيقهعلىوالجمهورمطلقاعمروتضحيفئالثا:

الرازي:زرعةابوذلكعنأجا@وقدرواياتم@فيمناكيرأحاديثمنورد
عهالضعفاءالرواةمنهيإنماحديثهفيوقحتالتيالمناكيربأن

رأيتالبخاري:إالإمامقالفقدمنقطعة،نجرمنصلةوأنهاقولهارابعا:
يحتجونإبراهيمبناسحاقدوالحميدالله،عبدبنوعليحنل،بنأحمد

ابيماعنشعب،بنعمروسحديث

1والمحلىا21/41@ 6 6 / 13.

"الشوطيألفيةو@شرح8/4،4التهدسهتهديطانطر@
02 الترمذيرماث@4،6

.2/71لمحروحيى،الطر:41ا

3يل!والتعدالحرح"انظر. 0 8 / @8/4التهني@!تهديبو@)3231(،6

حيدر@باد.@فيهووكداالحلميه،.@الكب@راالارلحمطرعةديوقعمكدا
العلل"فيالترمديالقولهذانقللقد"تحريفأ@ظنيعلىويعلبالدكن،
الكبيرا

"3 2 فلحله)الحميد(1ةبدل)الحميد@أوعندهالحاري،ع@(107)5

5/4الكمالأتهدب@وفيالصواب، 2 9رو3 لنأحمدرأيتالبخاري:وقاللمأ:إ7
دبحتحوأصحانجاوعامةعدوأباراموله،سد)سحاقالمدير،لنوعليحبل،

وموالمسلصشمنحدتركه(ماحد@عرأليصعرنح@،لنعمرولحديت
ليكنلك

@8/2النهنيساتهدب@

3اج2ت@ادقح@لوطالكير،@الارلخمحقققالوقد 4 3 ةالأعلفينالوما.3/

الحميديأوعدأباتصجفلحلهوالحميد،
1الكيرتلريخه 5 7 / 4الكمالاتهذيبوا@ظر:ال@752(،6 2 3 / ل@794(5



اكنقطلعللمسناوعلل
ت

عنشعبب،بنعمروعنالراويكانإفاراهويه.إبنإسحاقوقال

عمرإابرعننافع،عنكأيوب،فهوثقفجدهعنأيه،

جدهعنأبيمرعنشعيبلنعمروطوحديثالبر:عبدابنوقال

بالنقلإالعلماهلأكثرعندمقبول
اهلمنالمحققونعليهالذيالمختارالصحيحوهو@النووي:وقال

يؤخذداوعنهمالفنأهلوهملأكثرون،واالحديث

منسعيبوسماعشعيب،أبيهمنعمروسماعهوهنايهمناوالذي

فلث،فيخلاتلاشعيب،أبيهمنعمروسماعصحفقدالله،عبدجده

هواثهعبدلأنعمرو،بناللهعبدجدهمنشعيبسماعصحقدوكذلث

الذهبيذلكقرركمامحمد،أبوهماتلماشعيبأربىالذي
(4)

والعلائي
()

هماوغير

جدهمنصحيحاللهعبدبنمحمدبنسعيبوسمع9البيهقي:قال

صحيحأإعمروإلىالإشاديكونأنيجبلكنال@ه،عبد
عمروسمعصحيحبسندوغيرهالدارقطنيفيثبتوقدالزيلعي:إوقال

الثمهعبدجدهمنشعيبوسماعئمعيب،أبيهمن

9قال:النيسابوريزيادبنبكرأييعنالمزيونقل
عمروسماعصح

"اللهعبدجدهسشعيبسماعوصحشعيب،أبيهمن

والحاكمالدارقطنيرواهاقصةثبوتسبق،ماعلىوالدليل
لببهقيوا

@8/3لتهديسهاي@تهد"

1/1هالمجموع" 1

2اتحصبل!لحاح 3 8

7/3الكبرى!@السنن 97.

5/4الكما@ا@هذب@ 2 9لا4 ك@.7

5ه-ك@.متهفي (2999)والحلميةط.1

.2/65"ل@سندركلا

2القيحه@نجريد 5 5

3/6ر،لميراالا 62@6383@.

.46-8/42لتهديبهانهدي@@

.11/59بةلراانص@"

3 لة.لرساا0ط(00

5/1الكرىاالن@ 67.



@الفمائددى@لعلل@لجامع

أببهعنرواتهفأماةالحافظقالأبيه،عنعمرو،تدلي@خاما:
فيريبفلاأبي()حدثن@قال:فاف@)عن(،بلفظالصحيمةفيما

1زرعةأبيكلاميقتضيهكماصحتها
0 وهدهأيضأ:أ..الحا@ظوفال0

سمعهللكنعمرو،بناللهعدهوالجدبأنتصرحأحاديثجملةمنقطعة
عدي،أظهرالثانيصحيفة؟والباقيسعضهاسمعأمعنهروىماجميعمه

عة.رزوأبيالدارقطنيكلامينحطوعليهفيه،الاقواللاختلاتالجامعوهو

جميعفيمعتبرالرطفهذاثقة،عنهالراوييكونأنبحصهماشتراطوأما

ماأنالحافظكلاممنفالظاهرتدلش@عنأماعمرو"بهيحتصرلاالرواة

عنعن.إذاحتىلسندهتقويةفيهةصحيفتهمنفهوأبيهمنعمرويسمعهلم

المصادرعمومفيلمنهرتهاالسلسلةهذهعلىالكلامأطنبتو)نما

أصحابأخرجوقدكئحرطهما،علىليستنهاف@الصحيحين؟خلاالحديثي@
(3)حديثأ(170)السلسلةبهدهالسنن

عنإسحاق،بنمعاويةرواهماسماعه:فيما@ختلفومثال@

إنها@اقال:عيهده،النبيعنمسعود،بناللهعبدعنيسار،بنعطاء

فمنيؤمر@ن،لاماويفعلونيفعلون،لامايقولونبعدي،@مرا:ستكون

جاهدهمومنمؤمن؟فهوبلسانهجاهدممومنمؤمن،نهوبيلىجا@مم
بعدطا.إيمانلامؤمننهوبقلبه

1/5أحمدأخرجه. طردمن(177)حبانوابن)6981(،والبزار6،4
الإسناد.بهذاإسحاق،لنمعاويةعن

اختلفوقديصح.لامحلولأئهإلاحسى،أنهطاهرهالحديثهدا

فيسعدابنفقالمسعود،ابنمنيساربنعطاءسماعفيالعلمأهل
1"الطمقاتلا 3 2 /5:"

بناللهوعبدكعب،بنأبيمنيساربنعطاءوسمع

5/1الكمال،الاتهذبفيالمزيوقالا،مسعوثا 8 بنمحمدقال:(4535)0

.8/44التهذيبيبتهد@(2)@8/3لتهدببهاتهدي@1(1)

هه(.22)بل@(8656)لمه-6/31الأشراشه@تحمةالظر.(3)



الانقطلعر@النا،:صلل
-

فالفإتهالرازيحاتمأبووخالفهمامسعوددا.ابنمنسمعوالبخاري:سعد

وقالمسعود"،بناللهعبدمنيسمعلمعطاء":(572)لابنهالمراسيلأ"في

1يلاعقبالبزار اللهعبدعناللفطبهذايروىلا@علمهالحديثوهذا":(89

هداغيراللهعدعنياربنعطاءروىنعلمولاالاسناد،بهذاإلا

سمعلعلمهولاالحديص
بنالحسنآسندنعلمولاقديمأكانو)نمم@

الحديهما.هذاإلاإسحاقبنمعاويةعنعمرو،

إثباتصالبخاريإليهفصماسيرححالأولىللوهلةفالناظر@قول:

معلاسيمامسعودالنمنعطاءسمع
:(177)عق@حبانابنعندحاءما

عمربناللهعبدإلىبهانطلقتمنهالحديثسمعتدحينعطاء.قال"

فيعليهكالمدخلهذا؟-يقولمسعودابنسمعتأنتفقال:فأخبرته،
بنافانطلققال:تعوده؟أنيمنعكفمامريضهوفقلت:عطاء:قالحديثه-

قال:الحديثعنسألهثمشكواه،عنفسألهمعه،وانطلقتفانطلقإليه

علىيكذبعدأمابنكانمايقول:وهوكفهيقلبوهوعمرابنفخرج

مسعود.وابنعمرابنمنعطاءسماعقيامتبينالقصةوهذه@ه،اللهرسول

مدخولةالحديثصحةنف@تقدمماكلمنالرغموعلىةأقول

المزينقلهمافأماوالبزار.حاتمأبوإلهذهبماالراجحوأنبالانقطع،
2الكبير@6/التاريخإلى@االرجوعفعند 4 هكذا:النصوجدت(2992)9

."ر@كلا..عمرواب@مسعودابنويقال:ه@،هريرةوأباسعيدأباسمع

مسعودابنمنعطاءسماعضعفمبئناالتمريضبصيغةالبخارئفكرههكذا

سعيدأبيمنسماعهذكركمالذكرهمنه،سماعهيرجحكانولوعمر،وابن

هدانوراللهوهبهلمنجليواضحوهذاالجزم-بصيعةأقصد:هريرة-وأبي

والبزاروالبخاريحاتمأبوكانصحتهافرضعلىالقصةهذهإنثمالعلم.

عطاء.سماعبصحةلجزمواعندهمصحتولوغيرهم،منبحفظهاأولى

هذا.بعدالذيالطريقتخربجفيالروايةهذه@ئمذوذبيانوسياتي

أنيتبينصالح،بنمعاويةلطربققدمناهالذيالتخريجخلالمن

روايةيخرجوالمإلهمبلمصنماتهم،فييحرجوهلمالستةالكتبأصحاب



-

يالف@ائد@لعللفي@لجامع

6لاحديثعقبحبانابنقال 65):"
عنالأصزاعيالخبرهذاسمع

محفوظا@ه.جميعأفالطريقانالزهري،عنمرة،بنإبراهيمعنوسمعهالزهري،

16/1المهرقهإتحاف"وانظر: 5 8(20555).

قال:علي،عنالحارث،عنإسحاق،أبوروىتخر:مثال@

الدين،قبلالوصيةتقرؤونوأنتمالوصية،قبلالذينأنلمجزمحمدقضى
(1)أعانوأن

العلأتبنيدونيتوارثونالأئمبني

الربغ.برقي@عن(17ياالطبالسيأخرجه:
(29540)سيبةأبيوابن)30091(،الرزاقعبدواخرجه.

1/1وأحمد2(،0853)و 2(،094)والترمذي)5172(،ماجهوابن3،1

فيلطبريوا5(،09)لجاروداوابن2(،56)يعلىوأبو)938(،لبزاروا
4والفكرط(6951)تفسيره 6 9 / تفسيرهفيالمنذروابنالكتب،عالمط.6

2/5 4/88رقطنيوالدا9،0 لرسالة،اط.(4124)والعلميةط.6

6/2والبيهفي4/33،6والحاكم 3 الئوري.سفيانطريقمن2
4/1"الأملافيفعياتوأخرجه: 0 وفيالوفاء5/712ط.وفي1

(3)وأحمدوللأه(،(55)والحميدي)145(،لهلمأنورظ،االسنن@@
1/7،9

4التعليظتغليق"فيحجرابنطريقهومن 1 9 عندهارونبنويزيد3،/

ابنوعند)2212(،و(2095)الترمذيعندعمرأبيوابن)4902(،الترمذي
4"التعليقتغليقيرإححر 1 9 السنقا"فيالمر@زيعندوإسحاق3،/

فيالمباردبناللهوعبد)003(،يعلىأبيعندعمرلناللهوعبيد)462(،
2/5تفشرهفيالمنذرابنطريقهومن)671(،مسنده 9

منه.الثيىوموالمتيءيرمىسأحيواحدفوأمواحدلأ@الاخرةالأعيان(1)

كث@.ك@النهاتحه"شش.وأمهاتواحد@العلات:،ولو

لأحمداللمظ(2)

فلكفكرت@إنمابانمرة،عبيةابنعنرووهواحمدوالحميديلعياتنلاثتهم(3)

التحريحفيالمهجيختل@لاوخىيلتب@،لاحتى



-الانقط@ناو:ري@علل

أبيوابنرون،هابنويزيدوأحمد،لحميدي،وافعي،لئا)انيتهم:ثما
ابيعنعيينة،ابنعنا@وعدعمر،بناللهوعبيدو)سحاق،عمر،

به.علي،عنالحارث،عنإسحاق،

فيحاتمأبيابنعدالمقرئيريدبناللهعبدبنمحمدوخالفهم:
3تفسبره 4للأم@3/ الحارثعنإسحاق؟أبيعنعية،ابنعنفرواه(90

المقرئ.يزيدبناللهعبدبنمحمدبهتفردبه.علي،عنغيره،أوعاصمأو

كهرووهعييةابنأصحابلأنالصواب،هوعيينةابنعنالأول:والطريق

)نووهوالمقرئ،يزيدبناللهعبدبنمححدإلايخالفهمولمالإسنا@بهذا
وعددأحمظأمهأوثقهوسخالفأئهإلا(6054)التقريب!"ثقةكان

1/1أحمدوأخرجه: فيلمرصزيوا)@ا،(2"لماالترمديوا4،4
6/4والفكرط.(6951)تفسيرهفيوالطبري)562(،السنقالا1 7 عالمط.0

6/2والبيهقيالكتب، 6 زاثدة.أليبنزكرياطريقمن7

6/4والفكرط.(6951)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: 7 عالمط.0
سوار.بنأشعثطريقمنالكتب

3/4"التعليقتغليقفيإحجرابنوأخرج@: 1 ورتاء.طريقم@9

3/4"التعليقتخطيق@@فيحجرابنوأخرجط: 2 0

بنإلراهيمطريقمن

وأشعثصزائدة،أبيوابنعيينفوابنوالئوري،)لي@،

بهعلي،عنالحارث،عنإسحاق،أبيعنو)براهيم(وورقاء،

(2)

ا@هعدبنمحمدلأدأخيرأ،بهحنثممافلكللعلعةابنمنالومميكونوقد

وصأجرأ،عيةاسصسمعأتهعلىيدلفهفاهأ2يلاهعامترميالوفاةتأخر

نفسه.عييةابنعلبهنصكماأخيرأسعنهمصأفصلأولآعنهابنمنسمع

2ولالمير!البدرليالملق@ابنتال 8 منا،+@سليقولالمرادصالناندف9

تمدلاأوا"كلمة.لأنالخكم،فيلاواللمطالذكرفيالذينعلىالوصيةتقديم

ميلمامبينعليئقولةالمتيريابنوقالالخطيب،ابنعلى@لكنتهالتة،الرتيب

الشقهسئتلقىالكا@تيئأنعلىيحلوموالكتابا



=
@الفعلئد@لعللفي@لجامع

كتابفيالنسائيذكرهمدلى،إسحاقأبوةالأولىعلتان:وللحديت
فيحجروابن)74(،"المدلسين9كتابفيزرعةوأبولا(،"المدلسين9
ععن.وفد.(91)"المدلش@طبقات"

الترمذيعنهقالضعيف.فهوالأعورالحارثفيالأخرى:والعلة
عنإسحالفأبيحديثمنإلانعرفهلاحديطهذا:(2095)حديطعقيب

عنهوقالالحارشلأ،فيالعلمأهلبعضتكلموقدعلي،عنالحارث

6/2البيهقي الأعورالحارثلتفردهذا،إثباتعنالحديثأهلامتاع":67
وذكره."فيهالحقاظلطعنةبخبرهيحتجلاوالحارثد@ه،عليعنبروايته

)الضعفاءفيأبضأالدارقطنيوذكره)06(،الصغير"الضعفاء"فيالبخاري

.(153)لالمتروكونوا

فقالالحارث،عنإسحاق،أبيروايةفيالعلمأهلتكلموقد

1الكمال!تهديب9فيالمزينقلهفيماالبخاري 8 / شعبة:قال9:(1010)2

عنالمزيونقلأحاثيشه،أربعةإلاالحارثمنإسحاقأبويسمعلم

وسانرأحادينصأربعةإلاالحارثمنإسحاقأبويسمعلم"فال:أنهالعجلي
."أخذهكتابهوإئمافلك

أبيعنفرواهإسحاقأبيأصحابأنيسةأبيبنبحيىوخالف
قبللا@للينجم@:اللهرسولقالقال:علي،عنصم،طعنإسحاق،
وصيق@.لورتوليى@لوصية،

4/9والدارقطني9/11،1الكامل!"فيعديابنأخرجه: ط.6

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(1524)والعلمية موضح@فيوالخطيب6،7
2/1واقفريق!الجمعأوهام 7 به.انيسة،أبيبنيحيىطريقمن1

افقات،إسحاقأبيأصحابوخالفضعيف،يخحىمنكرةروايةوهذه

التسائيوقالبذاكإ،لي@)393(:إالصغير"لأالضعفاءفيالبخاريفيهقالإذ
فيالدارقطنيوذكره@،الحديطمتروك3(:إ6لا@والمتروكونالضعفاء9في

6/2البيهقيعنهوقال)275(،والمتروكوناالضعفاء9 أتىكذا":2لملأ-67
ضعيفط.ويحيىعاصم،عنإسحاق،أبيعنأنيسفأبيبنيحىبه



الانقطاعي@سناومحللا
-

عمر.ابنحديثمنثاهدوللحديث

4/4الرايتاالنصبفيكماالحارثأخرجه: 0 بنمحمدطريقمن5

بالذينجموواللهرسرلقضىقال:عمر،ابنعنبدر،بناللهعبدعنجابر،
لوارث.وصيةلاوأنالوصيففبل

عهقالالحنفي-وهوجابر-بنمحمديهلأنيصح.لاالاهدوهذا

بثيءإ،ليىالدصر@:إبرواية(3303)و(2647)تاريخهفيمعينبنيحيى
1لأبيه"العللفيلاالجامعفياحمدبناللهعبدنقلهفيماأيضأ-وقال 4 6 / 1

هومنإلاعنهيحدثلاالكبير@4/24:إالضعفاء9فيوالعقيلي0(،7لا

1/3"العللفيالجامع1فيخبلبنأح@دوتال"،منهأشر كان":(183)1

بعدأ.تركهثمعنهيحدثمهديابن

الافعيفقالالباب،أحا@يثتضعيفإلىالعلمأهلبعضف@بوقد

حديثالوصيةنجلالذيتتبدل@ديرويالوقدةالوفاءط.217/5@الأم1في

:(20)ها@قبالترمذيوقال"،مثله...الحديثأهليثبتلا@ححروالنبيئعن

علي،عنالحارت،عنإسحا@،أبيحديثمنإلانعرفهلاحديثمذا
."الحارثفيالعلمأهلبعضتكلموقد

)9731(،3/012الحبير@االتلحيصو"4/50،4الراية!نصب"وانظر:

0الغليل!إرواءو" 7 / 61-0 81(1667).

@@@



-

@للفع@ئد@لعللفيالجامع

سل@ا-!@

@االرس@@ي+إ@إدنوع+6
لتحمل

(1)
(2)وأدائهالحديث

هنايعنيناوالذيتتوفر،أنيجبشرو@

أوكانذكراالشريف-النبويالحديثيؤثيفيمنفيشترطالأ@اء،(3)أهلية
لاتية.االمنرائطألى-

و@بت!رتقبلانبعقلولاأبدا،@لكافرروايةتقبلفلا:(4)الاسلام@رلا:
س@بلأ،على@تثمينللبهفربىألنهيخحلثوكتعالى:لقولهمخالفةقبولهافيلأن

أنالإسلامأمرناوفدللإسلام؟يكيدمنروايةتقبلوكبفالساء0141(1

الراويكانإفاوهذاالكافر؟!بروايةناخدفكيفالفاسق،خبرفينتوقف
عنالئوكانينقلفقدالقبلة،أهلمنالمخالفأماالإسلام.غيرملةعلى

تقبلهلوغيرهكالمجسمكفرناهإناالقلةأهلمنوالمخالف"قال:الرازي
والاروايته،تقبللاالكذبجوازمدهبهكانإنثهاالحقلا؟امرواينه
داالصريالحسينأبيقولوهوقبلناه،

@لبلوغ@نحيث@لتكليف،سندورمنرو@يةتقبلفلا:(6)@لبلوغئانيا:

(2)

(3)

(5)

6)

دلساناسطر"المعلومة.الأخذطرقمنسطريقالنحصالحديتحذهو(التحمل.

)الئحمل(.المحلفيى@
أحدممايقعدلاالتحمليلزمهوالأ@اءعير@لهحلتأىالحديتتجلجعهوالأداء.
)الأداع@.المحدئىادلسانانظر:راحدلأمرركادالاخر@هماعنمجرثأ

2:"الحديتأصول"يت.الحدلروايةالمرءصرالأملية. 27.

2الحديشلأعدمأ@حل@المعرفةانطر 1 4/*2،المحيط!السحرو@تحققي،2
1ةلإيصعاواالتقيبدوإ 1/3والنذكرظالصرةودمرح3،6 2 والمتحبتحفيقي،6

2الفحوله:يرتمادو@تحقيقي،3"1/6الاقي! 2/1لأفكار!اتوضيحو@0،1 1 5.

2اةالمحولبرشاد" 0 1
الاب.هنانيأحرأتوالمع

2لهف@"المجطالحرسوى@السابقفالمصاثو 6 7 /4.



الراويتضعيفبسبلابكل@ناوو@محلل
=

@لمجنونعنثلائة:عن@لقلمالريخغ:@النبئيقالوقدمد@ر@لتكليف،

حتى@لصبقوعنيستيق@حنى@لنائموعنيبرأ،حتىعقلهعلى@لمغلوب

بخلمأ

له،النكليفنيطلذلكةوفهمهاالريعةاحكامإدراكمظنةوالبلوغ

أيبعضهم.بهاقرنهفقدلذاالاحتلام،سنإثواكمعالعقلبالبلوغ:والمراد
ريتصولالأتهالعقلبدكر@عياتاكتفىوقدوالحقل-)2(،البلوغ-

احترازفيهالبلوغ،الحلماءفاشراطالغالب.عندالبلوغدونوالعقلالإثواك

والعقلفالبلرغعقوبته،ولاالكذبأثريعر@لاإنهإذالصغير،حديثعن

قبلتكببراالروايةوأدىصغيرأ،تحقلإذاأماالكذب،عنالمكلفيزجران

لنويرسفعاس،بناللهعبدروايةقبولفيأحديترورفلمروايته،

علي،بنوالحسنبثير،بنوالنعمانالزلير،بناللهوعبدسلام،بناللهعبد
الأطفاليحضرونكانواأتهمالسلف:سيرمنوالمعروفيزبد..بنوالسائب

لاالأخرىللشروطجامعاكرهفيكانفإفاوالرواية،العلممجال@والصبيان

روايتهقبولفييتردد

سنينخمساب@سماعجعلهمعلىنواصطلح"الذهبي:قال

@حضررأ..دونهاو@اسماعا،
()

6/1أحمدةحرحه((1) 0 0

1و 2للأوالدارمي4،4 ماجهوابنممأ،3)ماثاودرألو9(،2

6/1والساني)1402(، بروا)0044(،يحلىبرو(ا(،)مأالجارودوابى5،6

5والحاكم)241(،حاد 9 / @كتا.عاتةحديتمن2
422@ماجهوابنكأ،104)ثاودألررأخرجه 3/1واللارقطني@،0 الحلمية@38

2والحا@1/الرسالة،@(3267)و 5 حلبتمى2مملأ/8والبهقي2/5،9و8

@هعلي
2/2الصنانع!و@بدانع7،6الكمايته:"ةانظر(2) 66.

بتحممي.(1040)و(1001)لقالرسادانطر.ا(3)

5ةالاسلاميالالشهجالطر:للأ 4الأمانيا:ولظفر3،1 73-4 74.

6لمرقطقهالا(5) 10.



@لف@ائدي@لعلل@لجمعفي

استقامةعنالكبارةالجزري:الأثيرابنقالكماوهي:(1)@لعدالةثالا:

علىنحملالنفس،فيراسخةهيئةإلىحاصلهاويرجعوالديئ،السبرة
والمروعةالتقوىملازمة

(2)
لاوبصدفللنفوسالنقةتحصلحتىجميحا،

الصغانرمنبلالكبائراجتنابيكفيولاالمعاصي،جميعمنالعصمةثترط
حد@ل@دينهميلعلىيدلمافكلوبالجملةوالروايتعالشهالةبهتردما

نرالوالعدالةفيشرطوقدكيفالدنيوجميبالأغراضالكذباللهعلىيستجيز
السوقي،فيوالربالأكلنحو:المروعةفيالقادحةالمباحاتبعضعن

@ذلك؟ونحوالثوارعفيوالبول
(3)

يسمىحتىالراويفيثترطهذافعلى

يخرممايفعلولاالصغائر،علىيصرولاالكبائر،يفعللاأنعدلأ:

برويلمامنيقظايكونبأنالراوييرويهماإتقانهو:(4)@لضبطرابعا:

منروىإنلكتابهضابطأحفظه،منروىإنلروايتهحافظأمغفل،غير

روىإنالمرادعنالمعنىيحيلوبمايرويهمابمعنىعالماالكتاب،

كماالأمانةأسبأنهلأحوالهوالمتتبعروايتهعلىالمطلعيثقحتىبالمحنى،

كانناف@الثقات،الرواةبينالتفاضلمناطوهذاشيئامنهايغيرلمتحملها

ثقةس@يضابطأعدلاالراوي

(2)

(3)

(5)

6)

2المحويا:@رنادو"38،0الظرانزمة"الظر: 0 4

الأخلاتمحاسنعندالوقوفعلىالإنسانمراعاتهاتحمللفسية@الابالمرو@.
وقالالرجل.كمالالرجولةأنكماالمرءكمالميبعضهم.وقالالعادات.وحيل
وعقلأضرعاللمدحالمتتبعةالجم@لةالأمحالعهاتصدرقوةهيالمروعةةبحضهم
.59-58ةالحليشه@المنهحانطر:وعرمأ.

.1/74الأعرلهجامعا

2الحديشاعلمنلاالمحرفة(انظر. 1 7 0

3المحيطاالبحرو@بتحقيقي، 0 7 /،4
هلايضلحراو@اتق@د

01 0الظراولزمة021،2"النحرلبرشادو"3،6

39.

1/1المحدث@!اختلافأسبابرإ1/7،2الأصول@هجامع@مان@الظر. 3

2العواصما1انظر. 7 2المجفودفتح8،/ 8 / 2-1/24والحليضط.1 ط.5
.1/63"ويلرااتدر@و@لحصبر،ا



الراوىتصعيفبسببابك@دلر@مسناو:محلل
-

حدبئهاعتبرإناالمتقنين،الضاسطينالثقاتبموافقنهضبطهويعرت

وندرتلهممخالمتهكثرتدف@لهم،النادرةمخالمتهتضرولابحديثهم،

بحدلةيحتجولمضبطهاختلموافقته

اختلتذاف@الراوي،فيجميعهانتوفرأنيجبأربعةشرائطفهذه

ينظرحتىضعيفاحدلةويكونلحديئىالاحتججصقطالأربعةهذهإحدى

به؟يتقوىشاهدأومتابعلههل

العدالةفقدادإلىالغابفييعودالراويتضعيفبسببالسندو)علال

توتيقهفياختلفإذاالراويحكمإليهماوسأضمالضبط،اوفيها،خللأو

النوعهذافإنلذلثمستقل.مبحثفيمنهاواحدكلعنوأتكلموتجريحم@
مباحث.ثلاثةسبتضمن

7لهالأ@جاسعانظر:(1) 2 /1.



@الفمائد@لعللدي@لجامع

@@!@!
@

@

در@وي@دةعد@دطلن@دسند@بسلإعدد@أ

فيختلفعداله،فيطحنراوإسنادهرجالفيويكونماحديثيردقد
بهيأخذمنومنهم:الضعف،لهذايرثهمنفمنهم:به،الاحتجبعفيالعلماء

هذاعندلقرينةأوعنده،البابفيحديثوجودلعدمأوبه،ظنهلحسن

الحديثبهاينقوىالامام

فروع.ثلاتةوفيه

به:اتهامه@رالر@هيكذبالأول:

الراويأنوعرفناالاصطلاحي،بمعناهاالعدالةتعريفمضىفيماتقدم
أنوعرفناوالضبط،العدالةأمران:فيهيتحققأنبعدإلاثقتهتئبتلا

@)نماالثقات،موافقتهمدىفيولاالراويمروياتفيتبحثلاالحدالة
فيالوقوععنيمنعهبماالرع،لأمورالراويصدرانثراحالعدالةتبحث

لمبماعليهوالتقولعيهتالنبيعلىالكذبالكبائرأكبرمنولحلالكبائر،
على@حدككذبلي@عليئكذبا@ن".@البييفرلذلثوفييقله
(3)@لثار@منمقعدهنليتبؤأمتعئدأعلقكل@من

ةقالحجرابنعليهوعلق

علىالكذبيكونأنعليهالكذبعلىالمذكورالوعيدإثباتمنيلزملاإ
والفرقآخر،بدليعغيرهعلىالكذبتحريمعلىيستدلبلمباحأ،يخره
علىالكذببخلافمسكنالهالاربجعلفاعلهتوعدعليهالكذبأنبينهما

33التحديشه:ردقواعد3/2،1لأمرار!اكف"ا@ظر.(1) لحدها.وما0

4الكبانرإ:انظر.إ(2) ئكدلأ.الوها@،عدبنمحمدلنيح5

2/1البخاريأخرجت(3) 0 رليمق@بنعلىطريقمنلا(ل@(الهومسلم)1921(،2
المغيرة.ص



الراويصمالةفيالطعنبسببالسندإعلالرالصناك:محلل
=

لأدانهةالكدبأنلاأعظمعليهالكذبنف@المناوي:!..وقالغيرط

الأحكامإو)بطالالربعة،و)فسادالدين،قواعدهدمإلى
منيحذرونالأئمةكانلذلثالكانبين،روايةقبولضرريتبينتقدممما

موالكذابإننقول:أنالمفيدومنكتبهم.طباتفيهؤلاءأحا@يثسطر

الأئمةاحدرماهالئانيأنبالكذبالموصوفعنوفرقهكذب@،ثبتمن

ابنالحافظعدوفدأعلم.واللهالألمة،منلغيرههذايثبتولمبالكذب،

فسقهأوبهتهمتهاوالكذبوهي.عدالنهفيالراويتقدحأمورخمسةحجر

بدعتهأوجهالهأو

منى@لرو@ة:@لكذابينكثفطرق

فلكعلىوالأمئلةما.حديثفيكذببأئهالراوييصرحأنا-

ر@صفيكاتوهذا"فقال:العيددقيقابناستشكلهاالنقطةهدهولكنكئيرة،

بعينمهالإقرارهذافيبكذبأنلحوازموضوعا؟كونهفيبقاطعلي@لكن
(4)

سابشحنالووخنفيمامالعضفبهوهذا@فقال:الذهبينلميدهفتعقسه

"والسفسطةالوسوسةفيلوقعناالبعيد،والاحتمالالتجويز
()

ممنبسماعهالراوييصرحكأنحصوله،يسنحيلمايذعيأن-2

بالضرورة.الدينمنعلممايعارضبمايأتيأوبشين،وفاةتقدموه

الراوي.فلثكذبعلىالنقادالأئمةينصأن-3

الكذاببينبينفرقإلىالاصطلاحكتبتثرلمو@لكدبة:@لوضاعون

كبفيالوضعأنوفلثالأول،منأخصالأخيريكونقدولكنوالوضع،

مامتنالهويركبإسنادأ،يختلقالذيالراويإلىيصرتإتماالحدبث

منه،الفعلهذاويتكررمسندأالحديثنلثفيرويشيثأ،منهمااللهخلق

بالوضع.الراوييوصفلمححيننل!

.(1292)عف2"3/7الاري!دفتح(1)

هلأ.-67الظر،:لنزمةانظر.(3)

ك@الموقظقاة"(5)

6القلير!لبض@(2) 0 4 /2.

2احاقرلالا(4) 2 9



=

يللف@ائدالعللفي@لجامع

الكذببهيرادإطلاتأنباعتبارالوضعمنأعمتهف@الكذب:وأما
هويخصنافالذيحالكلوعلىجمز،اللهرسولعلىوالكذبالناسعلى

معمتلازمةنجدهاالحالةوهذه-@النبيئعلىالكذبأي:الثانية-الحالة
الموضوعات،جمعتالتيالكتبسيماالحديثكتبفيبالوضعوصممن

الكذبتعمدواقوم"الوضاعين:أصناتفيالجوزي-ابنبقولذلكوفي

فييكذبونوهؤلاءكذاب،عنرووالأتهمولاأخطأوا،لأتهملاالصريح،
1منه.يسمعوالمعمنفيروونالأسانيد

نف@.."الزركثي:وتال0

1الكذبإئاتعالو@
0 0

(2)
فإذاوالوضع،الكذبتلازمحالةنظهروبذا

الكذاببناحدتجدالغالبففيوضعهعلىالألمةنصقدحديثاوجدت

الحكمإطلاقيصكنهلوالكذب-الوضعتلازمأعنيهذا-تقررفا
وضاع؟بأثه)كذاب(

فقدالراوي.عينعلىالحكمالأول:أمران:فيهالسؤالهذافنقول:

بعضفييقولونفنجدهموالوضع،بالكذبالرواةعلىالحكمفيالأئمةمير
الحديث.يضعلاخر:ابعضهمفيوقالواكذاب،الرواة:

حديثعلىالنقادأحكامفانالحديث:علىالحكمالآخر:والأمر

بذلكوالهلكىالكذابينتفردعلىالأغلبالأعمفيبنيةجاعتبالوضع
أعلم.واللهالحديث،

@رلسهلاشتر@ك@لر@هي؟عينتعيينفي@لنقاديختلفوقد@
في@ختلأفهمفيسبباهذا@ختلأفهمويكونبالكذبومتهمئقةبينكنيته

بنمحمدروىماذلك:مئالتضعيفا،تصحيحا@رعلى@لحديث@لحكم
رعئاللهرسوللعنقال:عباس،ابنعنصالح،أبيعنجحالة،
والثرج.المساجدعليهاوالمتخذاتالقبور،زائرات

السلصأضواءاط.الهدالحوضوعاشهضلحة(1)

2/2الكشا"(2) 83.



الر@وي@الةفيالطمنبسببالسندإعددلوالناو:محلل
=

العلميةط.(1500)الجعدوابن)3372(،الطيالسياخرجه:

05)و 9هو@@7623@شيبةأبيوابنالفلاح،.@(51 1/2وأحمدا@،21 2 9

2و 43و87 3يلاداودوابو33،7و2 مشكلشرح"فيوالطحاوي3(،2
معجمهفيالأعرابيوابن)3521(،الأخيار!تحفة"وفي(4741)الاثارا

52)الكبير!"فيوالطبراني)236(، 7 /4والببهقي1/37،4والحاكم1(،2

8/7د"بغداتاريخ"فيلخطي@وا7،8 بنوا8/16،2الغربط.وفي0

1التمهيد!9فيالبرعبد 0 4 / الحجاج.بنسعبةطريقمن2
9لما-/4والشائي)023(،لترمذيوا)5751(،جهمابناوأخرجه: 5

ويلطحاوالة،الرساط.(2181)والعلميةط.(2170)لهلكبرى"،ا"وفي

شاهينوابن)4521(،الأخيار@تحفة9وفي(4742)الائار@م@ئمكللثرحفي

فيالبرعبدوابن4/7،8والبيهقي3(،70)ومنوخطالحديثناسخ"في
2/1التمهيد"" سعيد.بنالوارثعبدطريقمن(510)والبغوي0،4

همامطريقمن4/78البيهقيوأخرجه:

أبيعنخحاثفبنمحمدعنوهما؟الوارث،وعد)ئبة،ئلاثتهم:
الاسناد.بهذاصالح،

"حسنحديثعباسابنحديث"الترمذي:قال

/3الغليل!دارواء@(225)الضعيفة،1فيالألبانينقلهفيماايضأوقال

2 1 طالب،أبيبنتهانئأممولىمذاصالحوأبوحسن،حديث)167(:إ2

أيضاا.باذاموبقال:باذافواسمه

3/1ثاود!أبيسن@مختصرفيالمنذريوقال يعني:قاله-وفيما":96

أممولىمكيباذان،ويقال:باذام،هوهذاصالحأبافمانظر،الترمذي-
ابنمنيسمعلمإنهتتيلوقدالكلبي.صاحبوهرطالب،أبيبنتهانئ

ى.251)الا@ريب@نبش@الض@الوارت:وعدالوارث.عدمقرونأءهبهام(1)

/3"الفتح"فيرجبوابن1/33،4المتقيمأالصراطلاقتضاه@طتيميةابىقال(2)

2 صحيعا.الشخلحضوفيحسن،حدتالترصذي.دقال:00



=

ئد@للف@العلل@لحامعفيا

أعلمولم:(2)عديابنوقالالأئمة،منجماعةفيهتكلموقدعباس
رضيمما.المتقدمينمنأحدأ

هوإئمابه،المحتجبالسمانلي@هذاصالحأبو@االحاكم.وقال

ووجدتالأئمةبينفيمامتداولحديثلكنهالشيخان@بهيحتجولمبافان

فخرتجهإالحديثمتنفيالثوريسفيانحديثمنمتابعاله

معين.بنيحيىعنهفالهذاولا@انقلت:
وضغفه@،بأسبهلي@"

صالحأباتركاصحابنامنأحدأأرلم9القطان:يحيىعنهوفالالبخاري،
يكذلمجهصالحأبوكان"خالد:أبيبنإسماعيلوقال"،هانئأممولى
1/2لأالاعتدالميزان"انظر:تفسير".يرويهماعامة"عدي:النوقال 9

2/4المسند،فيشاكرأحمدصححهوالحديس أبيعنوقال9،1
أجلمنفيهتكلموادانماحجة،ضغفهلمنليىثقةاتهوالحق"صالح:
الكلبي،السائببنمحمدتلميذهعلىوالحملعنصالمرويالكثيرالتمسير

حبانابنادعىوقد
منه،عجيبةغلطةوهذهعباس،ابنمنيسمعلمأثه(6)

(5)

6)

3/2اللىلمجاالقحفير@ابنسقلهديماالتفصيل!@كتابفيسلمقال 0 ط1

لاوحديخه؟الاساتقىقدبافامصالحوأبر@ابت،لي@الحديتالمذااسرميى:

علىا.ابنسسماعلهيثت
2الكامل!" 5 8 3المنير!الدر"فيالملقنابننقلهما@لكوقارد@ي2،/ 4 9 / 5.

@الالإتح@ليالحاطدكرممامذاوقرلهالحاكمرواية
ميراد،صالحأبيترحمةير

باذان،ترجمةفيتكونأنالأصو@لمىباداد،إثهقال.والحاععبمس،اسعن
عاسابنعن

بناللهعدعنالنوري،مميانهنا.قرلهبعدخرحهبل!السارالثوريحليت
ع@ئابتبنحاربنالرحمنعدعنبهمانبرالرحمنعدعنحئيم،بنعثمان
القبرر.روارات@اللهرسوللعنقال.أله

راويهاتهمماعلىمنالأالحديتهناسقتبالكنصصالحألايمماعلاتهامولأجل

1 8 5 ذكرفقدعاس،ابنشسساعهنميفيحانابنيتعزدولم.1/
بلإ.الإشارةمرتكمامسلمنلك



الواويعمالةفيالطعنبسببالسندإع@دلر@منافىةعلل
=

أبيبنعليأخيهاوعنهانئ،اممولاتهعنروىقديم،تابعيصالحأبانف@
واكبر".عباسابنمنأفدموكلهمهريرة،أبيوعنطالب،

تحسينيحسنلاحالههذافمن@@:(225)"الضعيفة"فيالألبانيوقال

علىتعليقهفيكرش@أحمدلعلكماتصحيحهفكيفالرمدي،فحلكماحدبثه
نفيس.تعقبوهذا."الترمذيسننوعلىالمسند!1

باذامأوبافانإتهفقيل:فيصاختلفالحديثهذاراويصالحوأبو
البصري.ميزانصالحأبوإتهوقيل:تخريجه.سبقوكماهانئأممولى

عنالوارث،عبدطريقمن(3ول.)و(3179)حبانابنفأخرجه:

به.عباس،ابنعنصالح،أبيعنجحادة،بنمحمد

ميزاناسمه:هذاصالحأبو"فقال:ببافان،ليم@أتهحبانابروجزم

الكلبيأ.الساثبنمحمدبصاحبوليىثقةالبصري
8/1"المهرةإتحاففيأحجرابنقال 0 يصي:قال-كذا":(9009)0

@االتهذي@تهذيا"فيوقالخطأ"،اتهوعنديالموضعين،فيحبان-ابن

10/3 4 اسمأنالصحيح:فيحبانابنفجزم"البصري:ميرانترجمةفي4

الوارث،عبدروايةمنالحديثهذاأوردأنبعدميزان...هذاصالحابي

أباأنعلىمبنيلأثههذا.ميزانالمزييذكرولمجحاثة،بنمحمدعن

فيبذلكصزحكماهانئأممولىهوالحديثفيالمذكورصالح

عنالحديث،هذاروىالطوسيمسلمبنعليأنويؤيدهالأطراف

فذكرهانئأممولىصالحأباسمعتقال:جحاثفبنمحمدعنشعيب

7يلأدالتقريبهليوهوحالطابنونقهالبصريميزار(1) مقوله"(03

أليصالطوسي،مسلملنعليالرواهدقال:@ه@م@،2لما/4الأضرات،تحفة@2@
أممولىصالحألاسمحتقالخحاثفبرمحمدعنشصفعنالطيالي،لاود
فذكرما.نئ...ما

منتحريفولحلهالمطبوع،ليمكنا(3)
ديشجةأنبتهالمزيلأنةشعبته@

تحمة"

بالصرا@.أعلملاثهالأثراشا،



=
يللفعائد@لعلل@لجامعفي

فيالحقوعبدالحاكئمهانئأممولىسكونهوجزمالحديث.هذا
دحيةوابنلمنذريواعساكر،بنوالقطانابنوالألأحكاما9

لأ.آعلمتعالىوال@هوغيرهم،

السمان.صالحأبوإتهوقيل:

بنالسكينبنالحسنطريقمن(226)معجمهفيالصيداويفأخرجه:

الحجبم،بنشعبةحدئناةقالالبصري،عبادبنيعلىعنمنصور،
السمان،الربيعوأبودينار،بنوالحسنالجفري،جعفرأبيبنوالحسن

السمان،صالحأبيعنخحالفبنمحمدعنمصرف،بنطلحةبنومحمد

بهعاس،ابنعن

فقددلائله،لكئرةهانئأممولىبانانصالحأبوأثههذافيوالصواب

2/2@العللفيالجامع"فيأحمدقال 1 صالحأبيعنسئلعندماا(لها6)0
لأباذامصالحأبوةإفقالالحديثهذافي

1"العلل9فيالدارقطنيوقال 9 9 بنمحمديرويه":(1510)8/
ابنعنممام،عنعاصم،بنعمروفرواهعنه،واختلفخحاثة،
ابنعنيرويه،وغيرههريرةأبيعنصالح،ابيعنجحاثف
وهوالوارثوعبدشعبة،منهمعباسابنعنصالح،أبيعنجحاثة،

لصواب.ا

(3)

(7)

2/1(2)ذلك.فيالحاكمكلاملقلتقدم 51.

5/5والايهام!الرمم@بيانفي 63(2789)

1@اود،أليسننيمخقصرثى 9 6 /3(6031).

4/2الأنراسا@تحفةفيالأطرا@علىزياثلتهفيالزيذكره 6 4(5370).
8/1المهرقهإتحاف@فيححرابنصقله 0 الأترم.عنحكاية(9009)1
حدبتحاء@نمامريرفأليعنعالح،أبيعنخحاثفالنروايةعلىأن@لم

3(،2هلهالطياليكد@عهأبيه،عنصلمفأبيبنعمرطريقشمريرفأبي
3و2/337وأححد يحلىوأبي1(،560)لترمنيواما(،76)جهمابنوا5،6

1لهحبادوابن5(،809) 7واليهقي3(،7 8 وموسلسةأبيبنعسرو@يه4،/



الراويححالةفيالطعنبسببالسندإع@دلري@سناومحلل
=

2/1"الأحكام"فيالحقعبدوقال صاحبصالحأبويرويههذا":51

جدألا.ضعيفعندهموهوالكلبي،

5والإيهامأالوهمبيانفيإالقطانابنوتعقبه 63 /5-5 6 كدا"فقال:4

الواقدي،أوالمصلوب،سعيدبنمحمدفيهذايقالأنينبغيوإتماقال،

صالح-:أبوفأماعليهم،المجمعالمتروكينمنونحوهمإبراهيم،بنغياتأو
إنهأقول:لاالنمط.هذافيولاالحد،هذافيفليسهانئاممولىبانام

المديني:بنعليقالبلالكلام،هذايوهمهكمالي@إتهأقول:لكنيثقة،
صالحأباتركأصحابنامنأحداأرلميقول:القطانسعيدبنيحيىسمعت
شعبةيتركهولمشيئآ،فيهيقولالناسمنأحدأسمعتوماهانى،اممولى

محينبنيحىسمعتخيثمة:أبيابنوعنعثمان.ب@اللهعدولازائدةولا

فليىالكلبيعنهروىف@فابأس،بهلي@ةهالئأممولىصالحأبويقول:

تركمهديابنكانو)نبأس..بهفليسالكلبيغيرعنهروىو)فاث@ء،

."ذلكفاعلمنكرنا،مافيهقاليخرهنف@صالح،أبيعنالرواية

3/2لأالباريفتحفيإرجبابنوتال 0 فيالواختلصالحرمين:ط.0

إتهوقيل:بعد،وفيهالطبرانيقالهالسمان،إتهفقيل:هو؟منهذاصالحأبي

الإمامقالههانئ،أممولىباذانإنهوقيل:حاد،ابنقالهثقفوهوميزالف
هذا".حديثهعندييصحلموقال:أحمد،الإماموضغفهوالجمهرر..أحمد

ديالملقنابنوقال
3الميرأالبدر" 4 7 فيالحفاظكلامواخنلف5:9/

السمانذكوانأوالضعيف،هانئاممولىباذامهوهلهذا.صالحأبي

."غيرهما؟أمالصحيحينفيبهالمحتجالثقةهريرة،أبيعنالراوي

ولكتهوغبره،أبو@اوددرواه:(51)الساجدلاتحذير"فيلألبانياوقال

وأنيقال،أنأحقفالحقالسلفيين،منكثيربذكرهلهجاندالسندضعيف

ةالنفصيلأ@كابفيفقالمسلم،الإمامالمنقدمينمىضقفهوممنيتبع،

يثتولاحدلمماالناساتقىقدباذامصالحوأبوبثابت،لي@الحدثهذا

."عاسابنمنسماعله

ثابت.بنحسانعنالبابوفي



-

@للف@ائدالعلل@لجلمعفي

3/4وأحمد1(،1934)شيبةأبيابناخرجه: فيوالبخاري4،2
3الكبير@3/33-الاريخ" 5لىماجهوابن2(،01)4 عاصمأبيوابن1(،7

9فيفانعوابن)1702(،لأوالصنانيلآحادا"في
)353(،الصحابتامعجم

/4والبيهقي1/37،4والحاكم)2953(،و(3591)الكبير!9فيوالطبراني
4/3الكمالالأتهذيبفيوالمزي7،8 9 بناللهعبدطريقمن(378للا2

بنحسانبنالرحمنعبدعنبهمان@بنالرحمنعبدعنخثيم،بنعثمان

القبور@.زواراتعحيرواللهرسوذلعن"قال:أبيه،عنثابت،

حبانابنذكرهمجهولبهمان:بنالرحمنعبدفيهثضعيفحديثوهذا

6"لاالثقاتكتابفي 8 :(3817)التقريب!فيإعنهقالحجرابنأنإلا.7/

قالالمدينيبنعليأنعلماله،حبانابنتوثيقعلىاعتمدوربما@المقبول،،
5الاعتداال@2/ميزان@@انظر:نعر@ا.لا@@عنه: 5 4يلا1 التقريب@تحرير9و2(،8

الحجليعندذلكعلىأقفولمونفه،العحليأنوفكر.(3817)
نحفة"وفيله@742)عقبالآثار!مكلشرح"فيالطحاويقال

ذلكيكونأنمحتملافوجدناهالحديثهذا@افتأملنا:(1254)عقبالأخيار"

يكونأنمحتملأووجدناهالقبور،زيارةإباحتهقبل@تاللهرسولمنكان
علىالمساجداتخاذمنالحديثهذافيالمذكورةالأشاءجميعبهأراد

فلكالضتخذللقبوربالزيارةنلكإلىالوصولويكونفلك،معوالئرجالقبور

قبلهامتخذأذلكيكنلمماللقبورالزيارةوتكونعليها،

زيارةعنالنهيفيالمرويةالأحاديثوهذه@:1/374الحاكموقال
بريدة،بنسليمانعنمرثد،بنعلقمةحديثلهاوالناسخمسوخفالقبور
نقدفز@روها،للازيارو@لقبهر،عننهيتكمكنت@اقد:@التبيئعنأبيصعن

الكناببنفيمخرجالحدبثوهذاقبر@صلا.زيلىةفيلنهتعالى@لت@@ذن
للئميخينالصحيجن

(2)

ه@ا".

ليسقلهالحاطأنعلى(1)
1التهذيبهتهذيب@ 3 6 /6.

"في(2)
3/6فقط"ملمصحيح 6/8و(601)(9)كلا5 )ك@(.(9771)2



الراويعمالةفيالطعنبسبالسندإعلالنا،:ري@علل
-

كانهذاأنإلىالعلمأهلبعضفذهب":(510)عقبالبغويوقال

الرجالالرخصةفيدخلرخصفلماالقبور،زيارةفي@النبيئترخيصقبل

وكثرةصبرهنلقلةالقبور،زيارةللنساءكرهأنهإلىبعضهموذهبوالنساء،

@ا.جزعهن

1ثاودأأبيصننالمختصرعلىحاسيتهفيالقيمابنوقال 9 8 وقد":3/

الأحالمحيث.لهذهالتحريمأحدها:أقوال:ثلائةعلىالمقابرزيارةفياختلف

عه.الرواياتإحدىفيأحمدمنصوصوهذاتحريم.غيرفييكرهةوالاني

الجناثز،اتبععننهيناعليهالمتمقعطيةأمحديثالقول:هذاوحجة

والثالت:للتحريم.لاللكراهةعنهالنهيأنعلىيدلوهذاعليا.يعزمولم

أحمد".عنالأخرىالروايةوهومكروه،غيرلهنمبعئها

4/2@لأشراتاتحفة"وانظر: 6 5/3المنير"البدر@و@)0735(،4 4،6

3الحبيراالتلخيصوإ 1 3 / 7/1"المهرةإتحافو"ل@97(،2 /8و(7241)9

9 3/12لاالغليلإرواءو"0(،099)9 1(761).

مبهما:كونهأوالر@يمجهالةالثاني:

علىوسأتكلمبعدالته،الطعنإلىيؤديمماإبهامهأوالراويجهالة

فقرتين:فيفلك

في@@لر@جهالةأ-

@2@

سميضابطاعدلاكانوصوالضبط،العدالةالحديتصحةشروطمن

النقة،شرطيفقدفهوةضبطهولاعدالتهنعرفلممنوالمجهول

ثماللغة،فيالجهالةتعريفوسأتاولصحته.يمنعحديطإسنادفيووجوده

عندهم:وأنواعهاالمحدنيقاصطلاحفيالجهالةبتعريفأعفبه

2/9ريلبخااخرجه؟أ(1) 3/4ومسلم@@2781@9 7@938@@35@.

2دالحواعماانظر:(2) 7 2-24وا/العلميةط2ايهالمعيشهردفتح8،/ 5@

.1/63وى"لرااوشويبلخصير،ا



-

@ندثللف@@لعللفي@لجامع

منها:معان،علىيطلقالعربلغةفيفالمجهول

أوالدقفوجهعلىالوصفمعلومغيرأوالحقبقة،معلومغيرشيءكل
تنككأوترثدمعرفنهفي

عندالمجهول9فقال:الخطيبعرفهفقدالمحدئيناصطلاحفيأما

عرفهولانفسهفيالعلمبطلبيشتهرلممنكلهوالحديث:أصحاب
واحداراوجهةمنإلاحديثهيعرفلمومنبمعالعلماء

(2)
ئلاثةعلىوهر

أقسام:
عندالمحدثونيريدهماغالبوهوالعين:مجهولالأول:@لقسم

صورتان:النوعولهذالإطلاق،ا

واحدتلميذجهةمناسمهسوىعنهيعرتلملكنيسمىأنالأولى:

يرويفيمنبالتحريالتلميذذلكيعرتولمغيره،عنهيرويلاعنهروى

الراويذاكيكونمنالحديثأهلمنأحديدريولاعنهم،
جلإ،رلأعنالإسناد:فييأتيكأنيسمى،لاالراويكونوالأخرى:

اد@ا"اعبداشغهذىالنوعهذا
يع

(4)
فأمابقوله:إفيابنفيهقلدوقد

روايتهيقبللاممنفهذاعينهتعرتولاسميمنأويسئملمالذيالمبهم
فيكانفإذانظر:إمعانويتطلبتوقففيهالوعوهذاعلمناه..إاحد

بينوالفرقمبهم،عليهيطلقدائمامجهولأيسمىلافهذارجل!9الاسناد

قابلفييتقوىفلاوعدالته،عينهالراوياسمسترالإبهامأنالاصطلاحين
المذكورغيرلهشيوخعلىالوقوفاحتمالنف@العينمجهولأماالأيام.
إلىمرتبةمنيرتقيقدأتهيعنيوهذاله،تلاميذإيجاداحتمالوكذاقائم،
المومأالراويفينصوصعلىالوقوفبعدميقوىالاحتمالوهذاأخرى

(2)

(3)

(5)

)جهل(.ماثة"الريطوالالمححماللاكقه،و@اساساللغقه،@مقالرانظر:
ورلالكمانجه.

1/8الحدبنهعلومنحرير1انظر. 1@

وو.ا/1الحدبنهعلومتحربر@الظر:

1الحديشاةعلوماختصار" 6 نحقبقي.6



الراويصمالةفيالطدنبسببالسندإعلالرالسناكمحلل
=

إلاعهيروالمأو:)مجهول(مئلأ:فقالوافيهمالأتمةتكلمالذينوأماإله،

تقويتهاحتمالنف@الاطلاقاتمنذلثوغيرهو(منيعرفالاأو:فلان(

منأعلىالعينمجهولنف@امرمنيكنومهماالنصوص،تلكمعتضاعط

احدوشيخعلىووقفتاسمهعرفتالاحتمالاتأضعفوفيلأنكةالمبهم

بالابهامالموصوتمعالوصفبهذاكانمنيستويفكيفواحد،وتلميذ
ثيختهف@"مهم:راوفيالهاديعبدابنالحافظقالوتدوعدالة؟!اسمأ

"المجهولمنحالأأسوأوهومبهم،

الراويعينتكونأنبه:المقصودالحال:مجهرل@لئاني:@لقسم
فيوجهلتالظاهر،فيعدالتهعلمتالذيهوأوالنقاد،عندمعروفة
علىيطلعلمولكنالتلاميذ.وكذاصسيخشعنيقللاماوعندهالباطن،
تلميذلهمنبهويلتحقالحال.مجهولعليهفيطلقمروياتهتختبرولمعدالته

ويتجتشيوخهعنالأخذفييحتاطأتهالتلميذفلكعنغرتواحد

الرجليكونمتىمعين:بنليحيىقلت"شيبة:بنيعقوبقالالمجروحين،

سيرينابنمثلالرجلعنروىبناقال:كم؟عنهروىبذامعروفا؟

الرجلعنروىفاف@قلت:مجهول.غيرفهوالعلمأهلوهؤلاءوالشعبي،

"مجهولبنعنيروونهؤلاءقال:إسحاقوابيحرببنسماكمثل
(2)

قال

وهوحسن،تفصيلوهذا"السابق:يحيىكلامعقبرجبابنالحافظ

يخرجلاأنهالمتأخرونعليهتبعهالذيالذهلييحيىبنمحمديطلاقيخالف

"عهفصاعدأرجلينبروايةإلاالجهالةمنالرجل

لأنللحديث.أهليتهتثتلمنهف@عن@جهالةارتفعتو)نالراويفهذا

أوالبوخعددحيثمنالحدبتعلممعحالهولأنتسبرةلمرواياته

أهله.منبأتهيوحيلااللاميذ

1السنكيالالصارم(1) 3 1رانطر:1،0 3 م@5

8الترمذيأعلل@شرحفيرجبابننقله(2) 1 /1-8 @ك@-8+وا/7عترط2

ممام.
1/8الترصذبعللسنرح(3) هام.ط.وا/873عترط.2



=

@للف@ل@د@لعللفي@لجامع

فهذاالظامر،فيعدلوهوالباطق@العدالةمجهول@لثالث:@لقم

الأولينالقسمينردمنبعضبهيحتج
مستور.لقبالمنأخرونلهاستعملالنوعوهذا

دالمجهولبينالتفريقيحسنفلاالبا@هذاالناسمنكئيريسنكلوقد
القسمةيجعلفبعضهمللمجهولالعلمأهلتفريقوشششكلمستور"و""الحال

هوفالمستورواسع،هذافيوالأمرثلاثيفالقسمةيجعلونواخرونثنالية

والتعديل:الجرحمراتمنذكرفيماحجرابنالحافظقالالحال،مجهول
مستور،بلفظ:الإشارةواليهيوئق،ولمواحدمنأكثرعنهروىمنالسابعة:9

"الحالمجهولأو

لكنالحال،مجهولهووالمستورالمستورهوالحالفمجهولإفن
سترمناريدالمستورأنلبعرفثئلاثيةالقسمةتجحلأنيشدعيالعلمتشيط
منلكنالرواة،عاينواالذينوالتعديلالجرحأهلمنالقومأولئكعلىحاله

الراويحالأناعتارعلىالحالمجهولمصطلحفيطلقالرواةيعاينلم
الباطة.عدالتهتعرففلاجهل

@لجهالة:@سباب

بشيءفيشتهرصفة،أولقبأوكنيةأواصممنالراوينعوتتكثرقد
الجهلفيحصلاخر،أنهفيظنما،لغرضبهاشتهرالذيبغيرفيذكزمنها

عنهالأخذيكثرفلاالحديطمنمقلأيكونقدوأنهبحاله..

@لحال:ومجهولالعبنمجهولرو@يةحكم

العلماءمنالأكئرالعينمجهولأي:ةرلهوقدةإالسخاويقال

يروولمدثتهر،لممنوهوالعين،مجهول@اوأماالنوكاني:وقالمطلقأ"

فييخالفولميقبل،لاأنهةالعلماهلجمهورفذهبواحد،راوإلاعه

1/3واننكرظالتصرةدنرح(1) 5 @تحقيقي5
.74لنقريسا:ا"(2)

2/2المجشأدفتح(4) 0 الخضبر.ط.5
.881الطرا:نزمة@ةالظر(3)



الراو@الة@فيالطعنلسب@السندإع@دلر@الناو:لل@
=

إنةالبرعبدابنفقالالإسلام،مجردإلاالراويفييشترطلممنإلاذلك
ويحيىمعينوابنمهديكابنعدلعنإلايرويلاعنهبالروايةالمتفردكان

الحسنأبوقالفلا"دالاالحييةالجهالةعنهوترتفعيكفيتهف@القطان،
وعلمهعصروايتهمعوالتحدي@الجرحأئمةأحدصزكاةإن@القطان:ابن

ايةورتقبللاإنهادالوالحقالشوكانيوقال"فلا..والافبل،رواهبما

إفاإلايكونلابالمرويالظنحصوللأنالحال؟مجهولولاالعينمجهول
العملمنالمنععلىوالسنةالكتابمنالأ@لةدلتوفدعدلا،الراويكان

وقوله:8(،2ةالحم1شئأ،للقيحنىشلاالظنلمن"تعالى:كقولهبالظن

15عنؤ"د@لكلينىمالق@@رلا روايةقبولعلىالإجمعوقام1ء63(1

"لعدولا

@هح@@هع

2المحوله:د@رشاد(1) 1

2الفحر@ه@رشاد"(3) 1 0

2الفحول!برشاد@(2) 1 0
0.



=

الجهالةفيمسائل

@ئديللف@@لعللفيالحامع

أهلبعضذهبله؟توثيىغيرهعن@لثقةروابةهلالأولى:@لمسالة
كانلوالعدلبأنواحتجواله،توثيقاغيرهعنالثقةروايةاعتبارإلىالعلم

عنالخطيبأجابوقدلب@.فيالاسيقعلالذكرهجرحأفيهيعلم

فلاعداله،يعرتلاالعدليكونأنيجوزلأتهةباطلالوهذاففال:هذامثل

يقصدها،لأكراضعنهيرويبلصدقه،عنخبرأولاتعديلاعهروايتهتكون

فيأمسكواأحادياقومعنروواالثقاتالعدولمنجماعةوجدوقدكيف
شهدوابعضهاوفيمرضية،غيربائهاعلمهممعأحوالهم،ذكرعنبعضها

الوليدأبووقالوالمذاهبهالاراءولفسادالرواية،فيبالكذبعليهم
اثنانعنهروىإفاالراويانإلىالحديثأصحابجمهوردالؤهبالباجي:

أصحابمنالمحققينعندبصحيحلي@وهذاالجهالة،عنهانتفتثصاعدا
شيئأيخبرونولاحالهيعرفونلاالواحدعنالجماعةيرويقدلأتهالأصول.

وقال"عدالتهيعرفوالمإذالجهالةعلىعهرووابمانويحدث@أمر@من
كثيرأنف@توثيقه،علىتدللارجلعنالثقةروايةإن"الحنحلي:رجبابن
ذمبةوكانوغيرهما،وئعبةالثوريكسفيانالضعفا.،عنروواالثقاتمن

يسير"نفرعنإلاأحدئكملمالثقات،عنإلاأحدثكململويقول:
بهاترتفعامورهاك@لرسيعن@لجهالةنرتفعبماذا@لثفبة:@لمسالة

الفهورينمنفصاعدأائنانالرجلعنيرويأنبهترتفعماوأقلالجهالة:

9لالكفانجه(1) 0@

2الفحرلا:برشاد"(2) يقولرن@ئسالأنهمنظر،@وميهفقال.وتحقه1،0
1الحال.جهالةبرنفلعلاعهفصاص@أالاتبنبروايةالحينحهالةبارنفع

0.

7النر@دمحاعللسنرح(3) 9 / همام.5وا/673عرط.1



الجهالةفيمسائلر@الناو:محلل
-

إلاترتفعللاالحالجهالةأماالعين.جهالةعهترتفعوهذابالعلم

إلايرويلاأتهالنقادعندمعروفراوعنهروىأو@فاالنقاد،منبتزكية

الحديث،نفيثقةبصري،"العجلي:عنهفالالقطان،يحيىمثلثقةعن

لأهلمهدالذيوهو"حبان:ابنوقالثقفهعنإلايحدثلاوكان
ومنهالضعفاء،وتركالنقلعنالبحثفيوامعنالحديث،رسمالعراق

المديني،سوعليمعين،بنويحيىحنبل،بناحمدالحديثعلمتعلم
أويحىروىإذا"له:فقالأحمدالإمامأبو@اودوسألسيوخنا"وسائر
يحتجقال:بحديثه؟يحتحعمجهول،رجلعنمهديبنالرحمنعبد

بحديئه
(4)

مافينجسرءمملىلافإنااسال@داكانمننف@هذاكلومع

غرتمنروايةولكنتوتيقه،علىنصمنثقةنجزمكماالراويهذابئقة
للراوييكنلمإفاالقسمهذامئويتفرعلحاله.تقويةتكونعه،بالاحتياط

الراويهداأنعلىيدلبماعنصالنقلمناكثراولكنهماراويان،إلا

صاحبابهاحتجو)@االراوي.لحالمقويةالأمورهذهفكلعدهمامرضي

غمزولايوئقولمأحدهما،أولهاحتجافمن"الذهبي:قالالصحيحين،

@قريحديثهثقةفهو

أجابالسؤالهذا@لعد@لة؟يئبتمل@لجهالة@رتفعلثة:@ن@لمسالة
اسمإطلاقالمتاخرينمنطوائفعنداشتهردوقدفقال:الذهبيالحافظعنه

تزعممنأشهرمنولعللماعنهالجهالةارتفاعمعيجرحلممنعلى)الئقة(
خبرهتعرىإذاهذاكتابيفيذكرتهمنفكل@قال:ئهف@حبانابنالمذههذا

لأنبخبره.الاحتجبعيجوزعدلفهرذكرتها،التيالخممىالخصالعن

بذاعدلفهوبجرحيعلملمفمنالنعديل،ضدالجرحمنهيعرفلممنالعدل

داتماعنهم،غابمامعرفةالناسمنالناسيكلفلمإذضده،يبينلم

1نظرا(1) هديقه.لكفاا0

.61اك@لالنمشا(3)

.(137)أحمدأللأمملاودايلسفالاتلكما

.79لموقظته:ا"(5)

1لهافقاتاالمعرلة(2) 97).

.78لموقظقا:@ا(6)



=

يالف@ئد@لعللفي@لجامع

عندعليهالعمللي@المذهبوهذاالأشياءلمامنبالظاهرالحكمكلفوا

وبعدالراوي،فيوالتعديعالجرحقرائنإعمالمذه@هملأنالحديث.أهل

القرل.يهيطلقذلك
@جمعبن:علبهم@ه@رضو@نالصحابةعدالةمسالة@لرابعة:@لمسالة
عحج@.نجيهوتعديلتعالى،اللهبتحديلكلهم:عدولالصحابة

الإسلامعلىوماتبه،مؤفأيث@يروالنبيلقيمنهووالصحابي:
لاب@منعدول-كلهمالصحابة1تعالى:اللهرحمهالنووي-قال

بهإيعتدمنبإجماعوغيرها-الفتن

الصحابةعدالةعلىالأئمةمنالجمهوراتفق9الامدي:وقال
مطلفأ"

كانو)نحديثهردواحدراولهكانمنأنالعلمأهلبعضذكر

عنهروىإذاأتهالصحابيحكممنفقال:إمندهابنفلكعلىنصصحابيا،

إلىيسبالمسيببنوسعيدالشعبيمثلمشهورأكانو)نواحد،تابعي
بعهواحتجثهورأصاررجلانعهروىفإذاالجهالة،

(5)

منالمذهبهذافساديخفىولامنده،ابنغيرالمذهبهذاذهبوقد

علوعلىتدلكئيرةآياتالقرانففيةوالسنةللقرانمناقضأئهالأول:
عنرضى@لنهثلفذةتعالىقولهمنها@،اللهوتعديلمنالصحابة،مكانة

علمهبعدإلاالرضايتمولا1،8المتح.1االنحرنر،تختببححنرلمدحلجتت

الأحا@يثوأماجدا،كثيرةالبابهذافيوالاياتوباطنأ.ظاهرأحالهم
بلونهما@لذينثثميلونهم،@لذينثتمقرنيلاخير@لناسقوله-لمج@:فمنها

1التقاشه@مقدمة(1) 3 1الاعابتا@انظر.(2).1/ 9 /1.
2/2لالتلوجهمعالمط@وعالتقريبه"(3) 14.

2/1لأحكاما@بحكام(3 01-99السنة:لأثاو@الض@ه@.28

حديتمن(212)(2ه+)ك@581وسسلم)2562(،ك@422البحريأخرح@(6)
مسمود@هبناللهعد



الجهالةفهمسالمحلرالممنا،:محلل
=

:@وقوله@لإ،النبيقولظاهربمقتصىالخيريةأصابتهميالنبيفأصحاب
ولامذ@حدهمبلغمافمبا،@حدمنلأنفق@حنكملنفلونبوا@ضحابي،لا"

اتخذوايسبالذينجهنمحطبيفعلهعمانهيالحديثهذافصدرنصيفمه
خصمهميكودأنواحتقارأمذلةحسبهمبه،اللهنيدين@دينأجمروالنبيأحا@

آحروأماالجميع.عناللهرصيوغيرهموعئمانوعمربكرأبوالقيامةيوم
وأماع@،النبيلأصحابمجملةتزكيةففيهالأولوالحديثالحديثهذا

فقالالصحابة،عدالةثبوتعلىالأئمةمنواحدغيرنقلهفقدالأمةإجماع

منأفضلوأتهملزاهتهم،والاعتقادعدالتهم،علىالقطعالخطيب:

مذهبهذاالابدين.أبدبعدهممنيجيؤونالذينوالمزكين،المعذلي@جميع
كافة

قدالبر:عبدابنوقالالفقهاطمنبقولهيعتدومنالعلماء،(2)

السنةأهلوهمالمسلمين،منالحقأهللإجماعأحوالهمعنالبحثكفينا

دد@ص@ا@ة9ا@لاح:ابنوشالعدول..كلهمأتهمعلىوالجماعف

مفروغأمرفلكبلمنهم،أحل!عدالةعنيسأللاأنهوهيحصيصقعبأسرهم
بهيعتدمنو)جماعوالسنةالكتاببنصوصمعذيئالإطلاقعلىلكونهمةمه

الصحالة،جميعتعدي@علىمجمعةالأمةإنثمالأمة...منالإجماعفي

الاجماع،فيبهميعتدالذينالعلماءجماعب@فكذلثمنهمالفتنلاب@ومن
أتع@اللهوكأنالمآثر،صلهمتمقدماإلىونظرابهمللظنإحسانا
الإجماعنقلوكذلثلماأعلمواللهالثريعفنقلةلكونهمفلدعلىالاجماع

بنوالووي،والي،اوالرقي،لعراوالجويني،الحرميناإمامعدالتهمعلى

كثيرونجرهملالوسي،واحجر،وابنكنير،

12)ام@/7ومسلم)3763(،5/01الجويأخرجه.(1) أليحديتمى(222)(54
@ه.الخدريسعيد

كابهفيراححهاكالق@1اسنعمالفيلطيمةتعيقةزيدألربكرالدكررللتيح(2)

3العليقهالعجموعة@ 1 4

.23ةالالاستيحاب)كأ.49دالكفايقه:(3)

3الحديشه:علمأللاالمحرلة(5) 3و97 9 تجحقيقي8
@5والتعديلا:الحرحاصول"انطر:للا(



=
يللفع@ند@لعللفي@لجامع

@لعين:مجهولعلى@مثلة

بنإبراهيمبناحمدروىمافيه:و@خطارو@ر@لمجهولمامئال@

م@عر،عننعيم،أبيعنالدولابيموسىبنمحمدعنالخلاد
ودعا.أهلهجمعختمإذاعئىالنبيأنز@ه:أن@عنقتادة،عن

7/2الحلية!"فينعيمابوأخرجه: الإيمان!شعبفيإوالبيهقي6،0
بهذاإبراهيمبنأحمدطريقمنالرشد.@(1908)والعلميةط.(2071)

لإسناا

مسعر".حديثمنغريب"نعيم:أبو

ابنروايةوالصحيحمجاهيل،إسنادهوفيوهم،رفغة@البيهقي:وقال
مالكبنان@علىموقوفأمسعرعنالمبارك،

البيهقي.أشاركمابالوقفأعلحديثهذا@قول:
8لاالزهد!"فيالمباردابنفأخرجه:

3لاشيةأبيابنوأخرجه: 0 القر@فافضائل"فيالضري@وابن3(،5
فيكماالأنباريبكروأبر)68(،وهأ5)القراظفضائل9فيوالفريابيالهد،

1/33"القرطبيتفسير9 وكغ.طريقمن1
موقوفأأن@عنقتادة،عنم@عر،عنووكغ(المبارك،)ابنكلاهما:

عليه.

مسعر.طريقغيرمنقاثةعنموفوفأالحديطوروي

ابنطريقمنى-5)ما:"القرآنفضائل"فيعبيدآبوقاحرجه:
موقوفأ.بهان@،عنقتادفعنيحى،بنهمامعنالمارك،

أنى.عنآخرطريقمنالحديث@روي

له.ترجمةعلىأقفالحلاد@ب@إبرايمبنأحمد(1)

الخطيبيليهأشدهفيساالقواسع@ربنيوسفعهقالةالدولابيمومىلنمحصد(2)
3/2بعدا@هتريخ5في 4 4/4الغربط.وفي5 بنحمدالعبم@أبومحان.02

العقاشا.شالدولابيمحسى



الجهالةفىمسفلرالسناوةعلل
=

فيالب@يهقيطريقهومن)التفسير(،(27)منصرربنيعيدفأخرجه:
الرشد.ط.(1907)والعلميةط.(2070)الإيمان!لشعب

خداشبنخالدطريقمن(67لىالكبير"9فيالطبرانيوأخرجه:

3ياالدارميوأخرجه: عفان.عن(47

عنالضبعيصليمانبنجعفرعنوعفان(وخالد،)سعيد،ئلائهم:

فدعا.أهلهجمعالقرانختمإفاكانأثهأنس:عنالبناني،ئابت

عناخروجهمنرويوقدموقوف،الصحيحهود@ذاالبيهقي:قال

الأولى.الروايةبهوقصدعهل@ولي@مرفوعاأن@عنقتادة،
9فيالهيثميوقال

7/1الزوائددامجمع نقات!.ورجالهالطبرانيالرواه:72

رفعصمنووهمالمحفوظقماهيالموقوفةالروايةأنيتبينهذاومن

يعرف.لافإئهالخلادبنإبراهيمبنأحمدمنالوهمولعل

4المهرظإتحاف"انظر: 4 7 / .(4للاا1

لنئكيرعنالأسد،أبيسهلعنالأعمش،روىتخر:مثال@

وهب
(3)

منرجلبيتفيكناقال:ز@نه،مالكبنأنىعنالجزري،

فقال:الباب،بعضاثتيفأخذوقفحتىك@ي@اللهرسولفجاءالأنصار،

ا@سنرحموا@ما@ذلك،مثلولكمحق،عليكمولهمقريثى،من@الأئنة

منهمذلكيفعللمفمنوفوا،عاهدوا@ذالوا،عدحكموا@ذارحموا،
@اأجمعبنوالناسوالملائكة،@لثهلعنةنع!

2/9الكببر"التاريخ"فيوالبخاري3/83،1احمدأخرجه: 8

ليالدانيعمرووأبو)5781(،
عنوكيع،طريقمن(201)الفتن!9

الاسناد.بهذاالأعمش،

@1623@لنفريس@ابخطئادمدوقوهو:(1)

(942)نقريبهالا@دو@@ومو.@2@

أح@د.روابةلمط(4)

لحارشه.."لالقنطوعفي(3)



=
@لف@الديالعللالجاععفي

كبيرأ،اختلافائميخهكنيةفيالأعصتىعلىفيهاختلفالإسنادهذا
أسد.أباالسابقالإسنادفيكمافكناه

السنقا"فيعاصمأبيوابنل@2923(،شيبةأبيابنواخرجه:

أبيسهلعنالأعمش،عنوكيع،طريقمن(4033)يعلىوأبو)0211(،
ا

4المختار@ا"فيالضياء 0 3 / 1للا4 عنوكيع،طريقمن(57

أسعد.أبيسلصالأعمش،

هداأنوكيعمنلاالأعمسمنالاختلافهذاأنعلىيدلوما

أيضا.عليهفاختلفوكغطريقغيرمنالأعمشعنرويالحديث

2/9الكبير@االتاريخ@افيالبخاريفأخرجه: طريقمن(8751)8
الحنفي.سهلعنالأعمش،عنعيسى،بنيحى

نمام،طريقمن(1875)ما/2الكبير!التاريخ"فيالبخاريوأخرجه:
الحلي.سهلعنالأعمش،عن

/8الحلية!9فيسعيموآبو)0212(،الدعاء"دافيالطبرانيةوأخرجه
1 22-1 بنفضيلطريقمن(002)"الفتندافيالدانيعمرووأبو2،3

الحنفي.صالحأبيعنالأعمش،عنعياض،
1اليهقيوأخرجه: 4 3 / 8-1 4 عنرزيق،بنعمارطريقمن4

لقبا.أوكنيةلهيذكرولمسهل،عنالأعمش،

بنبكيرعنسهل،عنالأعمش،عنالرواة:كلاموحاصلةقلت

أن@.عنوهب،
فيالبخاريعندفرواهالحمبدعبدبنجريرالألمةهؤلاءوخالف

فيالدانيعمرووأبي4(،032)يعلىوأبي)5781(،ما/2الكبيرداالتاريخلا
عنالأسود،أبيسهلعنالجزري،بكيرعنالأعمش،عن(200)الفتن!@ا

أصحابلمخالفتهجريرعلىفيهاوالحملتصح،لاشاذةروايةفهذهأن@.
الأعمش.



الجهالةفيمسئلناور@ملل
=

أسد،أبيسهلعنالأعمش،روايةالرواياتهذهعموممنوالمحفوظ

عليها.توبعقدفإته

كدامبنمسعررواهفقد
(1)

سهلعن(212)دالدعاطفيالطبرانيعند

به.بكبر،عناسد،أبي

3/1أحمدعندفرواهشعبةوخالفهما 5(،لا2)والتسائي2،9

1/2الكنى،@فيوالدولابي 5/3"الكمالتهذيب@فيوالمزي0،5 1 2

أن@.عنبكير،عنالأسد،أبيعليعن(4744)
8/1البيهقيقالومسعر.الأعمشقالهماوالصوابقلت: ورواه44:9

واهموهوالأسد،أبيعليعنعنهوقيل:الأسد،أبيبنعليعنشعبة،
قراربنيمنالقراريسهلوهوومسعر،الأعمشرواهماوالصحيحفيه،

1/2"الاشرافتحفة"فيالمزيوقالأسد"،أبايكنى: 3 هكذا".(255)9

أبيسهلعنفقال.الأعمش،عنهوروىالأسد،أبوعليشعبة:يقول

غبره.علىالأسدأبيسهلطريقترححأخرىقريةوهذه

لهترجمفقدمجهول،فبكبرتقدممابغيرمعلولالحديثأنإلا

9الكبير"التاريخ"فيالبخاري 7 فيحاتمأبيواب@1(،587)ما-2/
2/53والتعديى"الجرح" وذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(5831)2

1/3لاعتدال!المحميزانفيالذهبي 5 ريالجزوهويجهل،"وقال:(1312)1

بالقوي!.ليىةالأزديفيهقالالذي

نفلهوببنبالجهالة،وصفهبينسيتحيرلنبركلامهفيالناظرتلت:

فيحبانابنثكرهوقدلجهالته.ضعفهيكودأنإلاليهالأزثيلقول
77النقاتا" / المحاهيل.تونجق@ىعالمحتهعلىجاريا4

شيء.منهايصحولاأن@عنعديدةطرقمنالحديثهذارويوقد

.(6605)@التقريبا"فاعلثتدتقةومو.(1)



-

يللفمائدالعللفي@لجامع

البزارفاخرجه:
)؟(

نيوالطبراني)0851(،لأستار@ااكثففياكما
به.مالك،بنأن@عنثابت،أبيبنحيبطريقمن(725)الكبير""

مدل@،ثابتأبيبنحبيبأنالأولى:علتان:فيهالإسنادهذاأدول:
مر@ودة.هناعنعنتهفتكونمدلسأالا@اوكانا:@م/4الاالثقات@@فيحبانابنقال

@اجامعفيالعلائينقلفقدنظرأ،أنسمنسمدعهفيإنالثانية:والعلة
وسمععباسابنلقي"قال:انهالمدينببنعليعن(117)"التحصيل

@ا.ر@الصحابةمنكيرهمامنيسمغولمعاثة،

فإذاأن@؟علىالوفاةمتقدميوعائثةعباسابنألي@يقول:أنولقائل

ذلكيكونألاالمدينب،بنعليكلاممنيفهمكماعائثةمنسماعهثبت

أولى؟!بابمنأنسمنلسماعهمثبتأ
فمثلالواقع،منبعيدولكنهالعقلي،النظرجهةمنصحيحذلثقلت:

وبتصريحهإليهالإسنادبصحةإلاشيخهمنالراويسماعيثبتلاحالهكذا

التصريحلهوقعقدحبيباأنعلىالثيخ.فلكمنواحدةلمرةولوبالسماع،
73الكامل!"فيعديابنأخرجه:فيماأن@منبالسمع / طريقمن6

حدثاله:قلناحبيبأ:يعني:قال-مالك،بنأن@عنئابت،ابيبنحبيب

وقوععلىثليلهذاوفيحديثا،فذكراللهرسولمنسمعتما
العدويح@ببنعمرفيهضعيف.الإسادهذاأنإلاأنس،منحبيبسماع
33الكمال!تهذيب"فيالمزينقلفقدضعيف،وهو 6 / عن(0048)5

حاتمأبيابنونقلحديثط،يكتبلا@اضعيففيه:قالأنهسفيانبنيعقوب
1"والتحديعالجرحد@في 2 9 / ضعيفقال:اأئهمعينبنيحيىعن(553)6
ضعيفط.9:(471)والمتروكونأالضعفاء"فيالئسائيعهوقال"،يكذبكان

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1و63:"واسطتاريخ"فيبحشلفأخرجه: 2 بنشريكطريقمن3

به.أن@،عناكععدبنعمرعنالله،عبد

@اقريث@منلالأمراءعده:جاء(1)



الجهالةفيمساثلر@شاو:علل
=

مرارأ،ترجمنهتقدمتوقدالقاضيهوشريكضعيفإسنادوهذا
وهذايعلى،بناللهعدبنعمريكودأناحتمالان:فيههذااللهعبدبنوعمر

9الكبير@االتاريخ"فيعتقهالبخاريلأنإليه،أميلالذي 8 / عنه،(8751)2

3الكماال@5/لاتهذيبفيالمزينقلفقدضعيفوهذا 6 أحمدعنوو@لاه5

عنالد@ري-بماسقاللأوكذلكةعقبهالمريوقالضعيفإ،فيه:إقالأته

الحديشها.منكرحاتم:أبوزادوالشالي.حاتم،وأبومعين-بنيحى

وهذاغمرةمولىحفصأباالمدنياللهعبدبنعمريكونأنواما

ع@وو(60)لما،/663الكمالتهذبفيإالمزينقلفقدأيضآ،ضعيف

عنولقل"،مراسيلحديثهأكثرولكنبأسبهلي@"فيه:قالأتهأحمد

."الساثيقالوكذلثعقبه.اوقال"،ضعيف9ديه.قولهمعينبنيحى

بالانقطاع،معلولآالحديث@يكونالمطلوبهوالراويهذاكادو)فا
@يابةنقلهفيماحاتمأبوقال

مالد".بنأن@يلقلم@@:(49للألاالمراسيل"

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

1يهالأستار!كثف9فيكماالبزارفأخرجه: بنسعيدطريقص(57

."قريث@نيلأ@لملكعدهوحاءأن@عنقتادة،عنبثير،

جاءالتيأن@عنالمرويةالرواياتسعيدخالفمنكرةروايةوهذه

منأماالمتن،جهةمنهذاسيأتيوكماتقدمكمالاقريث@منالأئمة@فيها:

"الكمالداتهذيطفيالمزينقلفقدفيه،تكلمقدسعيدأفإنالإسنا@جهة

3/1 4 اللهعبدأبادرأيتقال:أثهالميمونيالحسنأبيعن(2227)0

وقالضعيفأإ،كان9ليه:قالأتهالمدينيبنعليوع@أمرمه،يضعف

@ا.ضعيف":(267)"والمتروكرنالضحفاء"فيالنسائي

تهديب"فيالمزينقلفقدقتاثق،عنروايتهفيالعلمأهلتكلموقد

منكر9فيه:قالأتهنميربناللهعبدبنمحمدعن(2227)سه@041الكمال

وقال"،المنكراتقتاثقعنيرويالحديثبقويلي@بثيء،ليىالحديث؟

1/3الحجروحي@!"فيحبانابن فاحشالحفط،ردمح@وكان:19

."عليه...يتابعلاماقتادةعنيرويالخطأ،



=

@للفعائد@لعللفي@لجامع

@خر.طريقمنرويوقد

8الحلية،"فينعيمأبوفأخرجه: / بنحمادالقاسمأبيطريقمن5

بنحمادجديكتابفيوجدتقال:المروزي،رجاءأبيبنحمادبنأحمد

عنسوقة،بنمحمدعنال@كري،حمزةأبيعنبخطه،المتسلميرجاءأبي

فذكره.ر@ه...مالكبنأن@

(1)موجوثأحمادبهتفردمحمد،حديثمنغريب"عقبه:قال

كتابفي

موضجن:فيمنقطعالإسنادوهذاقلت:

فيالوجالةبمعنىهذا@جدي...كتابفيوجدت"قوله:الأول:
وئقإفاتقبلالوجاثةأنإلاالمقاطيع.منوهيالمحذئي@،اصطلاحات

صاحبه.إلىونستهبالموجود

2الحدلط:عدمأن@ل@معرفة"فيالصلاحابنقال 8 بعدبتحقيقي9

منشوبايأخذلممنقطعوهذا"السماع:طرقمنالطريقةلهذهتعريفه

3/5نكتهفيالزركثيوقال"،الاتصال... رشيدالحافظقالوهكذا@:53

@لا@طوع@ابفيثاخلةالوجمادةالمجموضه:الغررفياالقرشيالدين

والمنقطع!المرسلمنأولىالتعليقمنعذهبليقال:وقدالروايةعلماء
انتهى

أعلم.واقهوحاثفبهتفردحمالأأدومحناهلتفرد(المعلمنحال)موحو@أ(
2المحمرضهالفواثدعرر@ 8 5.

ثيكيرابنقال
1تجحقيقيالحديشهعلوماختصار@ بابمنلتلأوالوجادة:28

سطاتفةمنهلمنعبهاالعملوأماالكتا@،فيوجدهعماحكايةميسساطالروايف

لعضهما.حكاهفيماأكثرممأووالمحدثيىالفقهاء
الكتببلعوالأسالدمشهرةالروايةكالتحيماالرماننادنيكانوهذاةتلت

والرجاثةتجرلها.علىالحلمأملجميعلاتفقالمتأحرةالأرمادليآمامتعدثف
لقللذاوغيرمما،أحمد"سدو@ملم،الإمامكصحيحالممدمي@ففيرجدت

2الحديشاعلمأنلاالمحرفةفيالصلاحابن 9 المحققينلعضعنبتحمقي1
الأعصار=فيعيرهيتحهلاالذيهوبهقطعوماقال.انمالوحاثةبق@ولالقطع



الجهالةفيمسفلناور@محلل
-

مالكلنأن@عنسوقةبنمحمدروايةفيفإنالاخر:الموضعوأما

7/4"التقات@افيحبانابنقالنظرأ، 0 وأباأنسارأىإتهقيلداوقدة4

أولى.بابمنالسماععدميثبتالرؤيةفيالثكنف@@الطفيل...
آخرطريقمنرويوقد

الأستار@اكت"فيكماوالبزار)3312(،الطيالسيةفأخرجه

3/1داالحليةدافينعيموابو)4463(،يعلىوأبو)8751(، /8والبيهقي7،1

1 6/1داالمختارة"فيالمقدسيوالضياء4،4 4 بنإبراهيمطريقمن(2138)3

أن@.عنأبيصعنسحد،
يروهلمآن@،حديثمنتالتمشهورحديثداهذاعقه:نحيمأبوقال

ابنإلاأعلمفيماسعدعن
(1)

دا.إبراهيم

نقلفقد)أن@(و)سعد(بينبالانقطعمعلولالإيسادبهذاالحديثانإلا

يلقلم"فيه.قالئهاالمدي@بنعليعني@22(@االتحصيللأجامعفيالعلائي

ليكماعللهفيالخلالونقلالصحابقا،منأحدا
الإمامعن(8")داالمنتخب@ا

@ا.أصللهيكونأدينبغيلاإبراهيم،كتبفيهذا@اليسقال:أنهأحمد

فيحديثهبتدويهعرفمنعلىالأئمةيطلقهتعليلهكذامثلقلت.
مصنفاته.فيعليهيعئرولمالمصنف،فلكعنماإسادجاءفإذامصنفاته،

نل@علىفيطلقونهنا،أحمدالإمامعندهوكمايستنكرولهالمحذثي@نف@

يقصدونولاالمصنف،نلككتبفيلهأصللاأي:لهأصللابأتهالإسناد

ادأرخاصةهذاأحمدالإمامكلامفيأنهإلاالاصطلاحيالمعنىبذلد

الاصطلاحي.المعنى

لتعذربالممقول،الع@لببلالسذالروايةعلىليهاالحملتوقصلوفلنهالمتاحرة،=

أعلم!واذالأول،الرعثيلقدمماعلىليهاالروايةشرط
1/1لبرهان!او"01،2لإلمع!دانطر.وا 64(592).

ل@هطالصوا@يكودوقدالمطبوع،فيمكنا(1)

المعلميكلاممنالأماليالبلىغوكتا@4،"-38دالمصنوع!مقدمةنلكفيقلىن(2)
7."اليمالي محمود.س@هلامحمع1



=

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

اخر.طريقمنرويوقد

8/1البيهقيفأخرجه: 4 عنانسا،سمععمنمنصور،طريقمن4

(5)بمعناعيهنه:النبيئ

أن@.عنالراويلإبهامضحيف.إسنادوهذا
أنر.عنحنبإسنادالحديثهذارويوقد

4/5الحاكمفأخرجه: 8/1والبيهقي0،1 4 بنالصعقطريقمن4

فذكره.قال:...مالك،بنأن@عنالحكم،بنعليحدثناقال:حزن،

ولماليخينشرطعلىصحيححديثهذا"عقبه:الحاكمقال
5يخرجا

2/9الكبيراالتاريخ"فيالبخاريوأخرجه: أبيطريقمن(8751)8
عنمالك،بنانىعنمالك،بنأن@آلمنرجلعنالئباني،إسحاق

سهم.فيهعح@،النبي

طريقمن(1875)ها/2الكبير"التاريخ@افيالبخاريوأخرجه:
جم@.النبيعنأن@،عنالمعتمر،بنمنصور

أيضأ".مرسلهذا9عقبه:قال
@ه.عليحديثمنرويوقد

وفيالطبعتين،كلتا)12،3("لأوسطا9فيالطبرانيفأخرجه:
4/7والحاكم4(،17)لهلأالصغير"، /7الحلية!9فينعيموأبو5-7،6

2 8/1والبيهقي)302(،الفتن!1فيالدانيعمرووأبو4،2 4 طريقمن3
عنكهيل،بنسلمةعنمسعر،حدثناقال:البجلي،فضلبنالفيض

ك@رزةاللهرسولقالقال:ز@عليعنناحد،بنربيعةعنصادق،أبي
حقولكلنجلرها،@لمر@وفجارهاأبر@رها،@لمر@أبر@رهاقريئ@،منالأنمة"

و@طيعوا،لهفاسمعوامجدغحبثىعذعليكم@مردانحقم@حقذيكلفقوا

المطوع.ليمكدا(1)



الجهالةفيمساللرالشافى:صلل
=

بينويملامهببنخبرفدعنقه،ضربوبين@سلامهبينلمحدكميخيرلمما

@سلامما.فماببعديغرةولاثنبافلالنهثكلتهعنقه،ضرب

بنفيضإلامسعرعنالحديثهذايروالمعقبه:الطبرانيقال

."الفضل

حديثمنإلاعاليأنكتبهلمم@عر،حديثمنغريب@نعيم:أبووقال

."الفيض

البخاريلهترجمفقدمجهول،تهف@هذه،روايتهفيالفيضانفرادوعلى

@ي
7/3الكبير!التاريخ" /7@والنعديحالجرح"فيحاتمأبيواب@)926(،0

8!2".
الثقاتا9فيحبانابنوفكرهتحديلا،ولاجرحافيهكرايئولم(50

أنوالتعدبل!الجرح@افيالفيضترجمةفي@رديقول:أنولقائل

له؟تعديلأفلديعدألاعنهروىارازي3أباط

ديروواتمادله،توثيقأتعدلاغبرهعنالثقةروابةانكنحكلافنقول:

فيعمدمدل@،راويأتيفلربماالطريق،حفظلغرضةوالمجاهيلالضعفاءعن

هذافيبعلهليىمنفيتوهمثقتين،بينضعيفامنهفيسقطالإسناد،فلكإلى

معينراوعنالنقادسكوتفيإنئمالطريق،نلكتصحيحإلىفيذهبالفن،

أعلم.واللهحاله،فيشذمقنيجعلهالمجرب-وترياقهالمنهذاأهلوهم-
فيالدارقطنيشنلفقدمسعر،علىباختلافهالحديثهدااعلوقد

بنفيضفرفعهعه،واختلفم@عر،يرويه"فقال:(35لااسما/3"العلل"

لاجد،لنرليعةعنصادتأبيعنكهيل،بنسلمةعنمسعر،عنالفضل،

مسعر،عنفرواهالجبار،عبدبنداودوخالفهيث@الثيئعنعلي،عن

مسعرعنيرويهوغيرهماآيضا،ورفعهصادقآبيعنالمغيرة،بنعثمالطعن

والموقوفموقوفا،المغيرةبنعثمانعنعوانة،ابورواهوكذلكموقوفا،

بالصواب.أشه

الطريقهداتخريحتقدم(1)



@لفعائد@@لعلل@لجامعفي

طريقعلىولاخرجمعمنعلىأقففلمالجبارعدطريقأماقلت:

الطرق.هذهغيرعلىوففتأنيغيرعوانة.أبي

من(63)"السنة"فيوالخلال)43923(،شيبةأبيابنأخرجه:فقد

عنالأزديصادقأبيعنالمغيرةلنعثمانعنمسعر،عنوكيعطريق

موقوفا.ز@هعليعنناحد،بنربيعة

إسحاقبرشحيبتابعهالرواية،هذهعلىوكيعتربعوقد
(2)

أبيعند
صالمغيرفبنعثمانعنمسعر،عنفرواه(204)"الفتن@فيالدانيعمرو

.@العرب...أئمةقريثى"ةوعندهدممالهعليعنربيعة،عنصا@ق،آبي

فيوهمفيضاأنتبيىووكيع،فيضطريقيبينمقارنةعقدتفماذا
ةموضعين

المغيرة.بنعثانأثهوالصوابكهيل،بنسلمةعنقال:أنهالأول:

وقفه.والصوابر@حم@أثه@لئاني:

@به.عليعىالطريقهذاغيرمنرويوقد

عنهثام،حدثناقال:(283)"المتن"فيحمادبنلعيمفأخرجه.

فذكره.علي،عنحدث@،عصحوف،بنالعوام

ل@به.عليعنالراويلإبهامضعيف،إسنادوهذا
@ه.الأسلميلرزةأبيحديثمنرويوقد

4/4وأحمد2(،9للأالطيالسيةفأخرجه التاريخدافيوالبخاري2،1
4/4الكببرلما والبزار1(،125)السنة!دافيعاصمأليوابن)7232(،51
بنسكينطريقمن(7ويملأ(764)الصحا@ق@مسند"فيوالروياني)7583(،

ط،النبيإلىيرفعهبرزةأباسمعسلامة،بنسيارحدثناقال:العزيز،عبد

احكمو@ذاوفوا،عاهلوا@ذارحموا،@ذا@صترحمواقربث@،منلاالأئمةقال:

بلىللخحلاالسة"مطبوعليتحر@(1)
1 3 8 / 5(4453)

(2793)لتقريباا@نقةأ@وهو:(2)

الكمالهد@هدبالظر:المغيرةأليعتماد"



الجهالةفىمساكلر@سناو:علل
-

."@جمعينو@لتاسو@لملائكةدنه@لعنةنعليهمنهم،ذلكيفحللمفمن@لوا،@

"الكمالتهذيب"فيالمزينقلفقدفيه،مختلففهوسكينأماقلت:

3/2 3 محينبنيحيىوعننققما،وكان"فيه:قالأنهوكععن(2407)1

فيحبانابنودكرهلأ،بهبأس@الاةفيهقالأنهحاتمأبيعنونقلكذلث،
6/4الثقات!9 4/5لأالكاملا@يعديابنوقال.32 ماغيرولسكين:46

يحملبعضهاأنوأرجوالنكرة،بعضيرويهوفيمابالكثير،وليرذكرت،
بمعروفين،همولب@ضحفاء،فومعنيرويلأثهةبهباسلاوأتهبعضا،

منهإ.ليىمنهمالبلاءولعل

أبا@اودوسألت"لاما(:سؤالاتهفيالاجريفقالضعفه،منوهناك

3/2الكما@هلأتهذيبفيالمزيونقلفضعفط،العزيزعبدبنسكينعن 3 1

عقبخزيمةابروقال"،بالقوي@اليىفيه:قالأنهالنسائيعن)7042(،

منبرع@واناالبصري،العزيزعبدبنسكينصروى9بتحقيقي:(2832)

.(2)كلا"والمتروكرنالضحفاءدافيالدارقطنيوذكره"،أبيهوعهدةعهدت@

عقبالزارقالالإسناد،بهداإلايرولمبرزة،آبيعنالحديثإنثم

الإسناد،بهذابررةأبيعنإلايروىنعلمهلاالحديثهذا.(385لا

البصرماا.أهلمنمشهوررجلوسكين

التاريخ9فيالبخاريقالبالوقف،أعلالوجههذامنالحديتإنثم
4/4الكبير! يرفعوط.ولمسيارصوغيرهعوتوروى":(2327)51

أعدم.واللهسكين،علىالوهمحملاتهخطلهالبخاريكلاممنفالظاهر
1/2الأشراف!تحفة"وانظر: السنناختصارفيالمهذبو")552(،38

1/2لمسند!اأطرأتودا1(،2ممه.)و(28391)و(0047)لكبير"ا 8 6(602)

4المهرظإتحافو"7(،177)6/17و 37 / .(7141)2/441و(38لا1

ابيعنالتيميئ،طرخان-ابنوهوسليمان-روىاخر:مثال@
على@ا@ترزراقال:الله-شج@،رسولأنيسار:بنمعقلعنعثمان،

ي@!.موتاكم



-"
@للفعالدفى@لعلل@لجامع

ط.(10846)والعلميةط.(09131)الكبرىلأ"فيالنساليأحرجه:

المبارك.بناللهعبدطريقمن(1074)لهواليلةإ،اليومعملوليإالرسالة

القطان.يحيىطريقمن(3002)حبانابنوأخرجه:

383البيهفيوأخرجه: حماد.بننعيمطريقمن3/

بهذاالتيمي،سليمانعنونحيم(ويحيى،المبارك،)ابنثلاتتهم:
يإسناا

التيميطرخانبنسلبمانعلىإسنادهفياختلفالحدبثهذا
محفل.عنعنمان،أبيع@رواهنقدملكماكبيرأ،اخنلافأ

فيوالبخاري5/2،6وأحمد)94901(،شيبةأليابنواخرجه:
فينيوالطبرا)م@41(،جهماوابن)1213(،داودوأبو)505(،دالكنىا"
1/5والحاكم)015(،/20الكبير"إ الإيمان!لاسعبفيوالبيهقي6،5

سليمانعنالمبارك،ابنعنالرشدط.(2230)والعلميةط.(2457)

أبيهعنبالنهديءويىعثحان-أبيعنالتيمي،
1لاالكبرى!"فيوالشائي5/2،6أحمدوأخرجه: 0 العلمبةط.(91

فيوالروياني)5701(،لهوالليلقما،البومعمل"وفيالرسالةط.(10كله7)و
من(541)و(511)/20الكبير"دافيوالطبراني2(،1)ممهالصحابة،لامسند

يسار:بنمعقلعنأبيه،عنرجل،عنأبيميعنسليمان،بنمعتمرطريق
شائمدا@لبفرةقال:جمرو،اللهرسولأن

(2)
منها@يةكلمعنزلوذروته،@لقران

2القرة؟1آننبؤئم،انئهوإلآلهلآإ@لنه"و@سنخرجت:ملكانمانون من(55
لا@لقر@ن،قلبوي@@لبفرة،بسورةفؤصلتلوبها،فوصلت@لعرشنحت

موتاكم!.على@تر@وهاله،ففرإلاالآخرة،و@لد،بريد@لثهرجلبفرؤها
ط.(24هله"لإيمانالأشعبفيوالبيهقي)139(،الطيالسيوأخرجه:

عنأبيه،عنسليمان،بنالمعتمرطريقمنالرشدط.(2231)والعلمية

والطبرانيحمد،و(شة،أليابرروايةلفظ
4النهابفا1أعلاهشيءكلصام 0 9 /2.

.

ي@.ةيعنيموناع،على@اقرؤوما



الجهاللافيمساثلناو:@ال@محلل!
=

ابتغاغيىترأ@المنةقال@النبيأنالمزني:يساربنمحقلعنرجل،

."موتاكمعدفالريرماذبخ@مننقدممالةغفر@،@لتهوجه

الحدثهذاأسانيديضبطلماقيميصليمادأنيتببنتقدممماقلت:

ومختصرة،مطولةجاترواياتهأنعرفضلاأوجه،أربعةعلىبهفحدث

الأولى.الحدبتعلةالاضطرابوهذا
ابنطريقفيتقدمفكماعثمانطأبيجهالةفهيالئانية:علتهوأما

دابالنهديولي@عثمان،أبيعن"فال:سليمانانالمبارك

وأبيه،عثمانأبيلجهالةالحديثهذاإعلالإلىالعلمأهلفصبوقد
أبالأنيصح.لادرهو:(22لمه"والإيهامالوهمبيان9فيالقطانابنفقال

هويكنلمو)فاالتيمي،سليمانغيرعنهرو@ولايحرت،لاهذاعثمان

فيالملقنابنونقل"،عنهروىإنماوهويعرت،أنمنأبعدفأبوهمعروفأ،
ليساوأبوهعئمانأبو"قال:أتهالمنذريعنامماه/المنير!البدر"

القطانابنالوأعله:(734)الحبير"التلخيص"فيحجرابنوقاد"،بمثهو@@ن

ابنبكرأبوونقلوأبيم@عثمانأبيحالوبجهالةوبالوقف،بالاضطراب،

المتن،مجهرلالإسناد،ضعيفحديثهذاقال:ئهاالدارقطنيعنالعربي،

:(392)عقبالأذكار!"فيالنوويوقالحديهه،البابفييصحولا

فيالذهبيوقالداود"،أبويضعفهلملكنمجهولان،فيهةضعيفإسناده"
4/5الاعتدا@هلميزان 5 1لا0 0 أبوهيعرفولاسعد...اسمهيقالةإ(40

.@التيميسليمانسوىعنهروىولاهو،ولا

1/5")المستدركفيالحاكموقال عنوغيرهسعيدبنيحىاوقفه":65

مقبرلةأالئقةسالزياثةإذثالمباركابنقولفيهوالقولاقيمي،سليمان

مرفوعأ،جاءسعيدبنيحىطريقمنحبانابنأخرجهماولكنقلت:
تقدمفكماوالمرفوع،الموقوتتشخيصعكسالحاكمولحلموقوفا،ولي@
المبارك:بنال@هعبدروايةمنوالطبرانيواحمد،شببةأبيابنروابةفيجاء

بطلانه.علىليىالكلاممدا(1)



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

ي@يعني:"ةفعبارةي@،يعني:موتاكماعلى@قرئرها"
منموقوفةجاع@"

مرفوعةسعيدبنيحيىروايةجاع@حينليالمبارك،بناللهعبدطريق

يعني:الاضطرابأنمعلومهوفكمابالاضطراب:الحديثإعلال
هذاوفيالمرجح.انعداممعالقوةفيمتساويةةعديىبوجرهالحديطيأتيأن

الرواةمنثلاثةعليهاتفقمافالراجحالطرق،أحدترجيحيمكنالحديث

ولبهأويحيى،الله،)عبدوهم:
(1)

فيمهمةقرينةوهذهواحدة،روايةعلى
الطريق،هذاتضعفعئمانأبيجهالةأنإلاغير@علىالطريقهذانرجيح
واللهإرساله،إلى(990)التحصيلأجامع"فيألمحالحلائيأنعنفضلا

أعلم.
1الأئراف!تحفة"انظر: 6 7 4لا8/ 5/3المسند"أطرافوإ1(،71 6 0

31/38المهرقهإنحافو"3(،173)و(0733) .(1هلأ92)6

مذافيمصئفاثراهال@هطيباللطيفعبدعمرومحمدالثيئأتفوقد

فانظره.فضلها"،ليرويمماوجحلةيى،القرانقلبتإعونهالحديث
ر@لأ،عائئةعنزرعة،عنإسحاق،أبيعندويد،روىة@خرمئال

ولهاله،ماللامنومالله،د@رلامند@ر@ا@لننيالمج@ال@هرسوذفالقالت:
لمهلاعقلمنيجمع

المنتضه@فيكماعللهفيالخلالطريقهومن6/7،1أحمدأخرجه:

الإسناد.بهذادويد،عنمحمد،برالحسينطريقمن(5)

فيالبيهقيطريقهومن)281(،الدنيا!نم9فيالدنياأبيابنوأخرجه:
الرشد.ط.(10154)والعلميةط.(10638)الشعبه"

طريقمن(283)المتمثابطتلخيصتالي"فيالخطيبوأخرجه:
زرعة،عنإسحاق،أبيعنالنصيبي،سليمانأبيعنمحمد،بنالحسين

به.@تهاعاثةعن

أحم@روايةلثظ(2)الأول.الطريقةالطر(1)



الجهالةفىمسئللالم@شاو@لل
-

فيالمنذريفقالالحديث،هذاتقويةإلىالمتاخرينبعضذهب
فيالهيئميوقالجيد!،إساثه)3574(:إعقبوالترهيب،الترغيب@ا
ئققما،وهوثويدغيرالصحيحرجالصرجالهاحمدالرواهم@2:/10لمجمع!"

فعزفالهيثميتوثيقعلى(1933)الضعيفة،السلسلة9فيالألبانيواعتمد
نافعابنهو@الويد@فقال:@ويدأ،

دويدولابجيد،الحديثإسنادللي@بصحبحليىتقدمماوكلقلت:

الدارقطنيعنهقالفقدمجهول،هذا@ويدأأنوذلثنافعابنهوولا@ح
1والمخنلف!المؤنلف9في 0 0 8 أبيصبروييسص،لمو@ويد":2/

فيماكولاابنقالوكذاد@رصالأ،@لدنيا"عائة:عنزرعة،عنإسحاق،
.3/386لإكمال!ا9

أننافع،ابنلي@الحديثهذاراويدولداأنعلىيدلومما

كماهذالدويدترجمائمنافع،بنلدويدترجماقدماكولاواب@الدارقطني

اثنان.أتهماعلىيدلمماذكره؟سبق

قله،الذيعلىيرتقيلاالطريقفهذاالنصيبي،سليمانأبيطريقوأما

(300)المنشاجمهتلخيصتالي"فيالخطبلهترجمالضيبيسليمانفألو

سليمأبو"فقال:
(1)

"المحهولينعدادفيالنصيبي
(2)

منالحديثمدارفإنالإسناد،رواةفيالجهالةمنتقدمماعنفضلأ

قديكونأنفإمامحمد،بنالحسينطريقمنجاءقدالطريقبنكلا
سمع

انو)ماتقدم،كمابالجهالةضعيماالإسنادفيكونمجهولوكلاهمامنهما،

علةالاضطرا@يكونالحالةهذهوفيالحديث،روايةفياضطربقديكون

الإسناد.هذافيىأض

اقخريج.مصا@رفيكمامليمان،أباالصوا@:يكونوقدالمطرعلحيهكدا(1)
معاذليالبئ(تعليقمىفلكواستمدتراحد،الراوييئمدي@أنلحدليتيئتم(2)

4-44للخلال.@الحللشالمنتحب"كابعلىاللهعوضطارق )م@.6



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

بالتدلي@مشهورإسحاقابانف@الئانية:العلةواما
(1)

ولمعنعن،وقد
مقبولة.غبرعنعنتهفتكونهنا،لشيخهملازمتهتعرف

ولمله،ترجمةعلىأقفلمإسحاقأبيضيخفزرعةالئالثة:العلةوأما
أبايكونأنإلااللهمالاسم،بهذا@يهنآعائةالسيدةعنروىمنعلىاقف
بنعمربناللهعبدعنروىفهذاالسيبانيعمروبنيحىوالدالسيبانيعمرو

وأبيالدرداء،وأبيالخطاب،بنوعمرالجهني،عامربنوعقبةالخطاب،
غيره.منأقربعنهاروايتهفتكونالصحابةهؤلاءعنروىفإفاهريرة

فيمايقول-أنأحمدالإمامدفتالتيهيمجتمعةالعللهذهولعل
حديثهذا":(5)عقبالمنتخبما9فيكماعللهفيالخلالعنهنقله

شكر".

.(49711)9/14المسند"أطرافوانظر:ا

ل@مه.مسعودابنعلىموقوفأالحديثهذارويوقد
3الهشيبةأبيابنةفأخرجه وابنلامع@،الزهد"فيإوأحمد7(،6

الإيمان!شحبفيإالبيهقيطريقهومن)61(،الدنيا"مالضفيالدنياأبي
مغول،بنمالكعنطرقمنالرشدط.(10153)والعلميةط.(10637)

له.عقللامنيجمعولهاله،لا@ارمندارالدنياز@ه:اللهعبدقالقال:

سنةتوفيل@بهمسعودبناللهفعبدةمعضلإسنادهذا@تول:

سنة.(127)وفاتيهمابينفيكوناهألاهسنةتوفيومالكهأ32)

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

50/1@مثق!تاريغ"فيعساكرابنفأخرجه: 2 0

بنرجاءطريقمن

منيجمعولهاله،ثارلامنالدنيا@ار@ئه:الدر@ا.أبوقالقال:حيوة،

له.لاعقل

(91)المدلش@!الطبقاتانظر.(1)

8/3الكماله@تهذبانظر:(2) 83(1318)

مملأ(.51)الالت@رلباالمأ.(3613)يقريبه@ا(3)



الجدهالةفيمسائلل@مشاو:صلل
-

ابنقالهمرسلة،الدرثاء@نهأبيعنرجاء،فروايةمنقطعإسنادوهذا

حجر@ي
3/2التهذيباتهذيب" 37.

بنيون@عنسليم،بنيون@عنالرزاق،عبدروى@خر:مثال@

بنالرحلنعبدعنالزبير،بنعروةعنشهاب،ابنعنالأيلي،يزيد

علىنزلإذاكانيقول:الخطاببنعمرسمعتقال:القاري،عبد

يسمعالوحيعحتاللهرسول
فمكثناالنحل،كدويدويوجههعند

وكرمناتنقصنا،ولازثنا@لاللهمفقال:يدي@،ورفعالقبلةفاستقبلساعة،
و@رضنا@ا،عناو@رضعلينا،تؤيرولاواثرناتحرمنا،ولا@طناو@تهتا،ولا

قرأثمالجنقهدخل@تاصنمنآياتعشرعليئأنزلتلقد9قال:ثم
آيات.العشرخنمحتىا(المؤسود:1@@آنصفنون@تذ@نلحعلينا:

ئيلنساوا3(،10)رلبزاوا3؟،173)لترمذيوا1/3،4حمدأأخرجه:

1لاالكبر@!"في فيوالعقيليالرسالة،ط.(1443)والحلميةط.(43
4/4الضعفاء"9 64 5"الكاملفيإعديوابن6،1 1 9 ا/والحاكم8،/

53 2/3و5 بابأ@"فيوالراحدي7/5،5النبوة!دلالل"فيوالبيهقي9،2

1(،473)لهلتفسير"،ا"وفي(1376)لبغويوابتحقيقي،(013)هلنزو@ا

1/3المختارظ"فيالمقدسيوالضياء 4 الكمال!تهذيب"فيوالمزي3(،2يا1

الإسناد.بهذاسليم،بنيون@ع@الرزاق،عبدطريقمن(1777)8/012

ولمالإسنادصحيححديثهذابقرله:إالحاكم،صححهالحديثهذا
."حسنحديثهذا"البغوي:وقاليخرجاها،

)51(،حمبدبنعبدطريقهومني@306(،الرزاقعبدوأخرجه:

4/4الضعفاء""فيوالعمل!)3713(،والرمذي 6 0

عنسليم،بنيون@عن

يزيد(.بنيرن@يخهالي@به.الزهري،

فيحاتمأبوقالسليم،بنيون@لجهالةثضعيفالحديثهذاقلت:
1يلالابنه"العلل" فقال:أخرى،مرةالحديثهذاالرزاقعبدالروى:(73

لاوأعرفه،لاسليمبنويون@يزيد،بنيون@عنسليم،بنيرن@عن



-

@للف@ائدالعللفي@لجامع

@االزهريحديثمنالحديثهذايعرف

النبيئ-لجزعنيروىنعلمهلاالحديثداهذا:(301)عفالبزاروقال
الإسناد".بهذا!@النبيعنعمر،عنإلااللفظبهذا

بنيون@غيررواهأحدأنعلملامكر،حديثهذا"ةالنسائيئوقال

@ا.أعلمواللهنعرفه،لاسليمبنن@ويىسليم،

طا.إلايعرتولاحديئ@،علىيتابعلا"العقيلي:وفال

الحديث.لضعفالأولالسببهووهذا

يذكر:فمرةفيصالرزاقعبداختلاتهوضعفهفيالانيالسببأما
يكونأنإماالاختلاف،هذافيوالحمليذكره،لاومرةيزيد"بنيونس"

يزيدإ،بندايون@بذكريرويهالقديمفيعنهرواهمنإذالرزاق،عبدعلى

@@الترمدي:قال"،يون@ذكرإثونعهبحضهمويرويه
الرزاقعدمنسمعومن

عنفيهيذكرلاوبعضهميزيد،بنيون@عنفيهيذكرونإن@افإتهمقديمأ

ربماالرزاقعبدوكانأصح،فهويزيدبنيونسفيهفكرومنيزيد،لنيونى
يون@فيهيذكرلمو)ذايذكرة،لمورلمايزيدبنيونسالحديطهذافيفكر
قالعمي،أنبحدحفظهتغيرقدالرزاقعبدأنالمعلومومن"،مرسلفهو

4/5الكمال!تهذب"فيالمزيعنهنقلهفيماأحمدالإمام 0 0(4003).
ف@ببحدمامنهسمعومنالمصر،صحيحوهوالمائتينقبلالرزاقعبدأتينا"

يسألاللهعبدأباسمعت@@قوله:الأئرمع@ونقلدا،السماعضعيففهوبصر@
ومنقال:ثئمشيء.هذامنلي@باطل،هذافقال:خبار،النارحديث:عن

سمعواهؤلاءقال:شبويميبنأحمدحدثنيةقلتالرزاق؟عدعنبهيحدث
أحا@يتعنهأسندواوقدكته،فيهووليىفففنه،يلفنكانعمي،بعدما

الراو.@حديتبعرلونكالواالمحدتي@بن@دصات،رنقدمتي@إعلالومدا(1)
الئيخ،فلكراوصلكلمايعرفونحيانأكانوا(للحديثصسلي@ماويميررن

مااللهفرحمهممها،موماعمهايخرحولامنهايىماالةيل@يتسر@لاحتى

فصلهم!جودوما(3،قصدأنل



الجهالةفيمساكل@شاوعللا
-

فيالاختلافحمليمكنهذافعلىعميا.بعدمائلفنهاكانكبهفيلشت
الرزاق.عبدعلىالحديطهذاإسناد

علىالخطأحملإنإذسليم،بنيون@علىفيهالحمليكونأنو)ما

روايةوالبغويالترمذيالإمامرخحوقدالئقة،علىحملهمنأولىالفسيف

روايةعلىيزيد،بنيون@عنسليم،بنبوس@عنالرزاق،عبدعنرواهمن

بنيون@حديطيعني:وهذا-"الترمذي:فقاليزيد!،بنيون@@أسقطمن

بنإسحاقسمعتالأولالحديثمنأصحيزيد@بنيون@عنسليم،

إبراهيم،بناسحاقدالمدينيبنوعليحنبلبنأحمدروىيقول:منصور،
هذاالزهريعنيريد،لنيون@عنسليم،بنيون@عنالرزاق،عبدعن

9البغويوقالالحديث!،
0

بنيون@عنالرزاق،عبدعنحميد،بنعبدصرواه

بناسحاقدالمدينعبنوعليحنبلبنأحمدورواهالزهري،عنسليم،

عنيزيد،بنيون@عنسليم،ب@يون@عنالرزاق،عبدعنإبراهيم،

الرزاق!.عبدمنقديماسمعمنكلرواهوكذلكأصح،وهذاالزهري،

7/2@لأسرافاتحفةوانظر:إ 6 /21المهرقاإتحافوإ1(،5930)7

بنالرحالنعبدعنرائطة،أبيبنعببدةروىاخر:مثال@

@صحابيالله-ج@:!رسولقالقال:المزني،مغفلبناللهعبدعنزياد،
غرضاتتخذوهملا

(1)
أبغضهمومن@حبهم،فبحبي@حتهمفمنبعدي،

ومنى@لله،@فقد@انيت@ومناني،@فقد@@ذ@ممومنأبنضهم،فببنضي

@ايأخلهأنأوضك@ثهى@@@

فيعديبنوا8(،3لا5/37لكبير"التاريخا9فيريلبخااأخرجه:
5/2"الكامل" 7 لإسناد.ابهذاراثطة،أبيبنعيدةعنسعد،بنإبراهيمطريقمن6

والسب.للطعنمحلأيحمي:مرمى،أي.كرضأ:لا(

فرضاا.تتخنومملالصحاىفي@ثه@@ثه"الحليت.ل@ايةجاتالرواياتبعضلحي(2)



=

@للف@الدالعللفيالجامع

بنيحيىعنهقالزياد،بنالرحمنعبدفيهصحي@،حدبثهذا

2"ثفقلاتاريخفيعساكرابننقلهفيمامعين 38 أعرف@الا:36/
3الكبير@االتاريخ"فيالبخاريوقالزياد"،لنالرحمنعبد 8 / :(38لا5

2"الكاملدافيعديابننقلهفيصاأيضأوقالنظر"فيه9 7 6 / بعد5

كلأه/2"الميزان"فيالذهبيوقاللأ،يعرفلاإسنادوهو@@الحديا.

عنذلك،غيروقيلالله،عدابنةوقيلزيا@لنالرحمنعد":(4867)

رائطفابيبنعيدةعهتفزد@لصحابيفي@لته"حديث:مغفلبناللهعد
أعرفهلامعين.ابنقال

الرحمن،عبدبناللهعبدفقبل:اسمه،فيمختلفأنهعلىزيادةقلت:
وقيل:زياد،أبيبنالرحالنعبدةوقيلزيا@بنالرحمنعبدوقيل:
بنالرحمنعبدأوزيادبنالرحمنعبدوقيلال@ه،عبدبنالرحالنعبد

الحديط.مذاأسانيدديهذا@ردكلاللهعبد

فيلبخاريوا)3(،لهلصحابق@،ائل@افضاوفي4/87أحمدوأخرجه:
37الكبير!التاريخ@@ / )299(،لأاللة!فيعاصمأبيوابن8(،3لا5

فيوالعقيلي)4(،و(2)"الصحابةلفصائلعلىزياثاتهفيآحمدبناللهوعبد
2/2الكبيرلأالضعفاء@ا "اللة"فيوالخلال)6527(،حبانوابن7،2

5/2"الكامل"فيعديوابنلم@،31) 7 2و5 /8"الحلية9فينعيموأبو7،6
2 49/4"ثصئسقتاريخ"فيعساكروابن8،7 1و4 16-1 طريقمن71

الرحلن،عدبناللهعبدعنرائطةابيبنعبيدةعنسعد،بنإبراهيم
به.مغمل،بناللهعبدعن

2/2الكبير!الضعفاء"فيالعقيليوأخرجه: 7 بنإبراهيمطريقمن2
بناللهعبدعنزياد،ابيبنالرحمنعبدعنرائطة،أبيبنعبيدةعنسعد،

به.مغفل،

عنسعد،بنإبراهيمطريقمن(380)السنة!"فيالخلألوأخرجه:

أتتاهماوالصرا@رابطهأبيعدس"لعيم:لأبيدالحليتهمطبوعفيوقع(1)



الجهالةفيمساثلر@ال@مناو:محلل
-

مغفلبناللهعبدعنالله،عبدبنالرحمنعبدعنرائطقعأبيبنعيدة

السابقةللطرقمخالفةأخرطرقمنالحديثجاءوقد

1الضعفاءدا"فيالعقبليفأخرجه: 2 6 / 2و1 73 / بنحمزةطريقمن2

بنعمرعنرائطة،أبيبنعبيدةعنسعد،بنإبراهيمعنالباهلي،رشيد

جم@روالنبيئعنمالك،بنأنىعنحذئ@عمناومالك،بنأن@عنبثر،

نحوه.

منعلىأقفلمالباهلي:رشيدبنحمزةفيهاضعيفة؟روايةوهذه

له.ترجم

ونقله(،هالم@الميزان!السانفيحجرابنلهترجمبثربنعمرويه

ابنخطمن@قلنه"ذلك:عقبوقال@،دمجهولتال:أنهالدارقطنيعنفيه

."الهاث@عبد

1الضعفاء!1فيالعقيليوأخرجه: 2 6 / مصعبأبيطريقمن1

منرجلعنرائطة،أبيبنعبيدةعنسعد،بنإبراهيمحدنناةقالالزهري،

أيضا.بنحوهجمبالنبيئعنأنس،عنعياش،أبيبنأبانعنحنيفة،بني

أبيابنعهرو@الذيالرجلإبهامعلىزيادةضحيفة،الروايةوهذه
متروكوهوعياش،أبيبنأبانةفيهانف@رائطض

2/4الميزان!9فيالذهبيقال 5 إبرامبم!.منلاضطرابا9:(4412)2
عليهاختلفمنهوإبراهيملأنةالذمبيقالكمايكونلعلهةقلت

رواهماالحديثهذاإسنادفيالصوابولعلعنه،الطرقوتنوعتالحدي@

عنزياد،بنالرحمنعبدعنرائطة،أبيبنعبيدةعنسعد،بنإبراهيم

الوجه.هذاعلىتوبعلأنهمغفل.بناللهعد

لميمامخالمألكونهحطاوأظةمعملإ،بناللهعدبرالرحمن@صدالمطبوع.لحي(1)

نيد.لأساا

.(142)ققربالا(2)



لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

لبيهقيوا)238(،"اللة"فيلخلالوا)2683(،الترمذيأخرجه:إذ
العلميةط.(1511)@االإبمانشعب"في

(1)
وفيالرشد،ط.و@241(

2له:لاعتقاد"،ا" 49-2 5 تاريخفيإعساكروابن)0683(،والبغوي0
36/2دمى" 2و37 3الكمال!تهذيبد@فيوالمزي3،8 / من(6038)404

سعد.بنإبراهيمبنيعقو@طريق

هارون.بنيزيدطريقمن(832)لماالةدافيالخلآلوأخرجه:

بنإبراهيمبنسعدطريقمنمأ32)ال@نة!9فيالخلآلأخرجه:13@

عنرائطة،أبيلنعبيدةعنوسحد(ويزيد،)يعقوب،ثلاثتهم:

به.مغفل،بناللهعبدع@زيا@بنالرحمنعبد

2الكجبراالضحفاء"فيالعقيليقال 73 أحاديثالبابهذاوفي".2/
اللفظهذابخلاتالوجههذاغيرمنالإسنا@حيدة

الإسنادجهةمنالحديثهذانكارةعلىحكمقدالعقيلييكونوبهذا
واللفظ.

سعبدأبيحديطالحقيليإشارةفيتدخلالتيالصحيحةالأحاديثومن

ا

(1452)ام@/7ومسلم)3763(،5/01البخاريأخرجه:

لكبرى!ا@فيئيلنساوا)1683(،مذيلتروا)8564(،ودداوأبو)222(،

الأسانيلبقيةمخالمألكرلهخطا،وهومحقل.اساللهعد"فه.المطبوعفيوقع(1)
الرند.رطعة

أثاهماوالصواب"ممضل.بنا@هعد@منه:المطوعفيوقع(2)

5/5أحمدوأخرجه(3) 5و4 الحطيبطريقهومن)1(،لهالصحابتا،@فضائلوفي7
2بغداد"تاريخفيإ 3 / 1"العر@ط.وفي91 7 9 @ارلخفيعساكرواب@1،/

2ثققا 38 /3 عنرائطة،ابيبنعيدةعنبمرايم،برمعدطريقمر6
هكذالهمغمل،ساللهعبدعنالتصعبدبنالرحصعدأوبرفلادالرحمنعد

الك.على



الجهالةفهمساثلر@سنا،:محلل
-

08)والعلميةط.(8308) 2ةالاعتقاد!9فيوالبيهقيالرسالة،ط.(25 4 9

قالقال:الخدري،سعيدأبيعنصالح،أبيذكوانعنالأعمش،طريقمن

أنفق@حدكمأنلوبيده،نفسيفو@لذيلصحابط،تستوالألايثط:اللهرسول

نصيفئلأ-ولامذ@حمممما@ثوكفمبا،لحدثل

6/4"لأسرافاتحفةوانظر:إ 6 01/5"المهرةولأإتحاف)2669(،2 6 7

(13436).

بنمحمدعنالجرجاني،الرحمنعبدبنسهلروى@حر:مئال@

عنهريرة،أبيعنالزبير،بنعروةعنالمنكدر،بنمحمدعنمطرف،

حاسدا@ا.نعمةلكلفلىالئرةبكتمانالحوائجعلى@ا@ستعينواالنبيئ-لجم:

1العقلاءا:@الروضةفيحبانابنأخرجه: داتاريخفيوال@همي7،1
الرحمنعبدبنسفلصأيوب،بنالهيثمطريقمن(3للأهاجرجان

لإسناد.ابهذاالجرجاني،

عروةكادإنغريب@وطريقحسن،إسنادهذا"عقبه:حباناب@قال

"الصحيحةلسلسلةطفيالألبانيالعلآمةوثكره"،العوامبنالزليرابنهوهذا

روضة@@فيحبانابنأخرجه:داوقال:الطريق،هذاعلىمعتمدآ(1453)

يذكرولمهدا،الجرجانيترجمةفيلاجرجانتاريخفيإوالسفميالعقلاط

بنبالسنديالمعرو@الرحمنعبدبنسهلعنديوهوتعديلأ،ولاجرحأفيه

@ا.الرازي...عبدويه

2@اوالتعديعالجرح"فيحاتمأبيابنعندترجمةلهوذكر 93 / 4

@افالحديثفلك:عفوقال@ا،الميزاندالسانفيأخرىوترجمة)6831(،

أعلمواللهعندي،جيدالإسنادبهذا
هوليسالجرجانيالرحمنعبدبنسهلأنعلىيدلمماتلت:

ةيأتي@ق@لبماالألسانيالثيخقالكماعبدويهابنالسندي

الرحمنعبدبنسهل@اجرجانتاريخ"فيالسهمىنكر@رلأ:

ولاجرحافيهيذكرولممطرف،بنمحمدعنيرويأتهوذكرالجرجاني،



-

@الف@الد@لعللفي@لجامع

الذيالحديثأحدهمامطرف،بنمحمدعناثنينحديث@لهوذكرتعديلأ،
أنمنالرغمعلىعبدويه،بنالسنديهوأنهترجمتهفييذكرولمنناقثه،

فلوالرحمن.عبدبنسهلباسمهولي@الاسم،بهذامثهورعبدويهبنالسندي
جرجاناتاريخ"فيالسهميلهترجمالذيالجرجانيالرحمنعبدبنسهلكان

به.استهرالذيباسمهيذكرهأنالسهميفاتلماعبدويميبنالسندينفسههو

4/1@الميزانلسان9فيحجرابننكرثانيا: 9 ترجمة(3لملأ7)5

فلوجرجانا،لأتاريخ@يلهترجمالسهميأنيذكرولمعبدويهبنالسندي
له.ترجمالسهميانذكرحجرابنفاتلماالالبانيقالكماكان

الري،أهلمنأنهعبدويهبنالسديترجمةفيالحافظنكرثالثا:
بنمحمدعنهوروىالحراقوأهلالمدينة،وأهلأويى،أبيعنويروي

فيحبانابنوذكرهصحيحه،فيعوانةأبولهوخرجالطهراني،حماد
لهويذكرالسهميعنهايغفلأنيمكنهلالحافلةالترجمةهذهكللا،الثقات9

لاأتهمنهإشارةفيمطرفبنمحمدعنروىأئهعلىوينصيتيمين،حديئين

تعديلا.ولاجرحايهيذكرولممطرف،بنمحمدعنبالروايةإلايعرف

اعتبارمنالألبانيالثيئإليهف@بماأنعلىتؤكدالأمورهذهكل

بنسهلاسمهأنباعتبارالسندي،-نفسههوالرحمنعبدبنسهل

الحديطفإنهذاوعلىالدليل.يسعفهلاالوهممنضربهوالرحمن-عبد
ماإلاترجمةعلىلهأقفولمالجرجاني،الرحالنعبدبنسهلعنيروى

فيصبحالعين،مجهولأتهعلىيدلمما@جرجانتاريخ"فيالسهميفكره
الراويأنعلىتدلالسهميترجمةوظاهربذلث،جدأضعيفأالحديا
العين.مجهول

نفسههوالجرجانيالرحمنعبدبنسهلأنافترضنالوكلههذاومع

لأنجيد.إسنادهبأنالحدبثهذاعلىالحكميمكنفلاعبدويه،بنالسندي

نقلهفيماالطيالسيالوليدأبيقولمنالرغمعلىفيه،تكلمقدهذاالسندي

باطل.كلرهمااشوم@اللذانرالحدنانحديني@،لهذكر(1)



الجهالةفيمسثلري@شاومحلل
-

93والتعديل!الجرح"فيحاتمأبيابن / 1يلأ42 أعلمبالرفيأرلم":(38
ةالأصبعالزائدومنالضري@،بنيحيىقاضيكممنرجلينمنبالحديث

/4@والتعديحالجرحدافيابنهنقلهفيماقالحاتمأبانف@عبدوجمه،بنالسندي

2 1للا93 الثفاتأ9فيحبانابنوفكرهعنمه،أكتبولم:(38

8/3 0 يه.ينفردفيماالتوقفيوجبغمزوهذا"لأيغربعه.تالولكن4

ذلك.بيانسيأتيكماتصح،لاكلهاأوجهعدةمنالحديثهذاوروي

@ه.جبلبنمعاذحديثمنرويفقد
1لاالصحاتجلامسند9فيالرويانيأخرجه: معجمهفيوالصيداوي4(،4

العزيزعدطريقمن(307)
(1)

معاوية.بن

(2455)"لأوسطا9وفي(183)/02لكبير!ا@فينيالطبراوأخرجه:

2وللأالعلميةط. مسند"وفي(1152)الصغير"ل@وفيالحديثط.(47

الهسندفيوالقصاعي6/9،6لأالحليقهفينعيموأبو4(،ل@.لهالاميينأ،

العلميةط.(6655)الإبماد!شعب"فيواليهقي7(،ول@.(707)الشهالمجه

6وله الكشيمسلمأبياللهعبدبنإبراهيمطريقمنالرشدط.(22
5/2"الحليةفيإنعيمأبووأخرجه: فيالجوزيواب@1،5

2/1الموضوعاتأ" 64-1 6 منالسلفأضراءط.ا(والملأ.الفكرط.5

)مقرولأ.الكثيمسلموأبيمعاويةبنالعزيزعدطريق

1الكبير"الضعفاء"فيالحقيليوأخرجه: 0 9 / بنمحمدطريقمن2

4/4"الكامل"فيعديابن 6 عاصم.بنأسبدطريقمن2

وأسيد(حزيمق@بنومحمدالكثي،مسلموأبوالعزيز،)عبدأربعتهم:

عنمعدان،بنخالدعنيزيد،بنثورعنالعطار،سلامبنسعيدعن

مرفوعأ.بهجبل،بنمعاذ

"الرويانيدمند@بوعفيجاء(1)

لتخريجا

مصا@رمنوالستبتتحريف،ومرأاللهعد@



-

@لف@ائد@لعللفيالجامع

عهقالهذا،وسعيدالعطار،سلامبنسعيدفيه)1(،مطرحإيسادوهذا

3/3الكبير"التاريخ"فيالبخاري 9 6(01 وقالالحديثما،منكر9:(61

4/3والتعديح!الجرح@افيابنهنقلهفيماحاتمأبو الحديثمنكر9:(131)1
2/1الاعتداولدميزانفيالذهبيعنهنقلهفيماأحمدوقالجدأإ، 4 1

2/2أحمدمامل@"العللفيالجامع"وفيكدالمج@،".(3195) 2 6(2070)

سلامبنسحيديقول:نمير،بناللهعبدبنمحمدسمعت"الله:عبدابنهقال
:(64لالاجري!اسؤالات"فيكماأبو@اودوقال@،كذاببصري

لأمتروكة(26يا"والمتروكونالضعفاء1فيالنائيوقالضعيف!،"
."لحديثا

الطريقهذامنالحديثهذاردإلىالعلمأهلبعضفصبوقد
حدبث@اهذا:(22هل@"العلل"فيابةنقلهفجماحاتمأبولفقد@خصوصأ،

ضحفهالقضاءبعدسلامبنسحيدسبثكانمنكر،
(2)

لأنالحديثثهذامن
2/1الموضوعاشا@افيالجوزيابنوقاللأ،أصللهيرفلاحديثهذا 6 6

:(3)الحقيليقالسلام،لنسعيدبهالمتهمالأولمعاذطريقأما"الفكر:.@
عليط.يتابعولابهإلايعرفلا

1ةاالعقلاعاالروضةفيهذاحديثهعنحبانابنوقال بنوسعيد":71

ثيالذميعرفه
3"الموقطتا@ ولالاستقراءالضحي@هرتةصانحط@مالقال4

الفردماالمطرحالحديتادالحديت،علومأنلامنالوعلهداالمصيصيعص
أومروياتمىديالحطأفحقلسبتكرنفدالترك،وأسبمتروكراوبه

المكرةحاثيتا،حتىالتلقين،تجرلهأومعلأفسقهكانبثافسقصلسب@
عففولمووا

سعدافيطعة@ل@لرحعتةالأجرةالطباعةتجار@عدالعبلىةهذهاستنمكلت

بدلصعمط@أنعلىمكذارصبطناهاالح@ارة،كناالالة.التحلبقةلوجلتالحميد
مداالصمو:الثال@هرخرسعيد،ضع@سسثكادأي.سعيد،صاششصال

سحما.بنلسعيدالملماءتضحيفسببكانالحديثمذاأنوالمحى.الحديا
6الحديشالكللل 87 / (3)مان@5

1الكبير"لالصحماء 0 9 /2.



الجهالةفيمسئلر@سنا،:محلل
-

(1)تنكبتفلذلكحديثه،حفظأرىماسلام،

ذكرمه.عن

حاتمأبرقالفقدجبل،ب@معاذمنيسمعلممعدان،لنوخالدتك:
جبل،بنمعاذعنمعدانطبنخالد@ا(:ل@لماالمراسيل"فيابنهنقلهفيما

عقب"الجامع@فيالترمذيوفالاثنانإ،بينهماكانوربمامنه،يسمعلم
جلا.بنمعاذيدركلممعدانبنخالد":(2505)

.4شيمنهايصحلايزيدبنثررعلىمتابعاتسلامبنولسعيد

3/2"الكامل"فيعديالنفأخرجه: فيالجوزيابنطريقهومن3،2
1"الموضوعاتإ 6 5 / طريقمنالسلفأضراءط.(1070)والفكرط.2

المتقدم.بالإشاديزبد،بنثررعنعلوان،بن@ت
فيمعينبنيحيىعنهقالعلران@بنحسينتفتهثموضوعإسنادهذا

فيابنهنقلهفيماحاتمأبووقالكذابإ،"الدصري:بروايةما(93)تاريخه
وقال"،الحديطمترودضعبف،وا؟لأهو)ك@2(:ك@96"والتعديعالجرح"

1/2"المجروحين"فيحبانابن عديابنوقال"،الحديثيضعكان@@:44

2الكامل!9في 33 وعامنهاك@رة،أحا@ياعلوانبنلأوللحسين.3/

الحديث@ه.يصعمنعدادفيوهوموضوعة،

اخر.طريقمنثورعنوروي

عنمعقل،بنمحمدطريقمن(200)"الأمثال"فيالثخأبوةأخرجه

منلتومكان@مرءأالولو@نفيه:وزادنفسصبالإسناديزيد،بنئورعنوكغ،

فمز".@لناسمنلهلكانقدح

فيترجمةلهنجدلممعقلبنمحمدفيهأيضأ،ضعيفلاسناثه
فيالسخاويوقالمجهول.أنهأعلمواللهوالظاهرلديناالمتوفرةالمصاثو

عنأيضاضعيفبسندالعسكر@...احرجه:56:9:@الحسنةالمقاصد"

ثور".عنوكغ،

اعرضثي.((1)



و@لف@ائد@لعللفي@لجامع

آخر.طريقمنوروي

1أصبهاد"لاتاريخفينعيمأبواخرجه: 87 بنعمرطريقمناهه-2/

به.يزيد،بنئورعنشعبة،ع@القرشي،يحى

بعلتين:معلولإسنادهذا

فيالذهبينقلهفيمانحيمأبوعنهقالالفرشي،يحيىبنعمرةالأولى
6للأالاعتدالميزاد9 بعدالذهبيوقالالحديش@،متروك.(24

موضوع،.ثهبحديطآتىدافلث:
@يالذهبيقاللقدتور،عنيرولمشحبةأن@لئانية:و@لحلة

مبزان"
3/2"الاعتدال 3 6للا0 لما.روايةثورصلشعمةنعلمولا":(24

ل@.عباسالنحديثمنوروي
5-8/56بغداد!@اتاريخفيالخطي@أخرجه: /8الغربط.وفي7

2/1الموضوعات!"فيالجوزيابنطربقهومنلماه، 6 الفكرط.5
الحسيناللهعبدأليطريقمنالسلفأضواءط.(1072)و

(1)
اللهعبيدبن

الرشيد،عنالمأمون،عنالجوهري،سعيدبنإبراهيمعنالسلعة،صاحب
عباس.ابنعنألصعنالمنصور،عنالمهدي،عن

."بصحلاحديثهذاعقبه:االجوزيابنقال

صاحبالله-عبيدبنالحسيناللهعبدآبوافته:موضوع،إسنادوهذا
بغداد!لأتاريخفيالحطيبسقلهفيماالقاضيكاملبنأحمدقال@السلعة
5 6 /8-5 الابزارياللهعبيدبنالحسينكافى@اه:إ/8الغربط.وفي7
عنالمسندةالأحاثيثمنبهاحذثالتيالأحا@يثتلكفيكذابأناثوأماجنا

الاعتداال@ميزانفيالذهبيونقلالعلةإ،لهذهعهاكتبهاولمقال:الخلفاء،

1/5 4 كذابأ".كان"عه:قالأتهكاملبنأحمدعن(2022)1
قدفإنهالله،عبيدبنالحسينحالفيالبينالضعفهذاوعلىقلت

خطا.الحسن!المكر.ا@ليجاء(1)



الجهالةفيمساثلىناوري@ملل
-

تقدم.كمابغداد"تاريخ"فيالخطيبعندفرواهالحديث،هذافياضطرب
2/1لاالموضوعات"فيالجوزيابنعند@رواه 6 ط.(1071)والمكرط.5

أميرأنقال:المهدي،عنالمأمون،طريقمنالسلفآضواء
إلىفأضا@عباس،ابنعنعطاء،عنأبيه،عنحدث@،المنصورالمؤمنين

الرفيد.فهوحذفرباح-أبيابنوهوعطاء-الإسناد

1الجوزيابنقال 6 6 عملمننهف@عباسابنحديثأما2:ا.../
."ريلأبزاا

د@ه.طالبأبيبنعليحديثمنوروي

للألبانيداالصحيحةالسلسلة"فيكماالفوائددا@افيالخلعيأخرجه:
أخبرناهقال:الحاج،بنمحمدأحمدسالعباسأبوأخبرناقال:(1453)

بنأحمدحدثناقال.العطار،القرقسانيمحمدب@أحمدبنمحمدبكرأبو

قال:غندر،حدثناقال:الرحمن،عبدبناللهعبدحدثناقال:الله،عبد

أبيبنعليعنسبرة،بنالنزالعنالأصفرمروانعنشعبفحدئنا
ل@بهطالب

6للأالقريب@انظر:خطا،وهولأصعر!اه.الالصحيحةمطبوعلي ، 7@.

@ودسمطلمإسادومدا1عضه.وقالالحديت،هدا@ساد@الألانيالشيحلقلمكدا

هدا@سنادرقد@قل"،الجويرري.أطنهافهعبدرأحمدسآعردهم..لمغندر

مملأا(68)2سهك@علي!دمسندليكماالمصرعتهداللآليءديالسبوطيالحديث

برآحمدحدتاقال:الحطار،القرقاني1وعدهأ@أالخلعياعى@راند

ولاالقرتساليترحمةعلىأقفولم"عدرحدشاقالالرحل@،عدساقهعد

ليالمعلميعنهقالوقدالحدكور،الرحصعدلناطهعدأحمدسترجمةعلى

1الصحموعقهالفواند"علىتمليقه 7 0

الر-!عبدألواطهعدأحمدسط@قهرلي

حدألحيدالدلهناحالكلوعلى@،مجهولنهويكنهلمن@تالف.المرياناني،

تماولهامنمهورةنخةشدةعنعدرسسحةوأنسيماحالهمنعلمتلماالصحةص

الحلعىبهودمردالحديثهنايعرضواصادليمتعثواوشهمفيالأرائلالمصنفون

كنرةالعملمدارحلتناءفينحاليهماأندمنأنئالقكلوليدوكحاله،هداب@ساد

أوخطماحلميطويلانقفتحعلااليال@،فيالرارثةوالخريماتالتصحيمات

قال=وقليمأمقحمقيريالةأوسقطأوتحريفأوتصحي@أوناسغوهمتعديح



-

@الف@لئدالعللفي@لجامع

عنهقالالذيالجويباريلعلهاللهعبدبنأحمدفيهمختلقإسنادهذا

فيحبانابنوقالكذاب،،)76(:إلأوالمتروكونالضعفاء9فيالنسائي
1/1وحيناالمجص9 فيعديابنوقالكذاب،،الدجاجلةمندجال42:9
1/2"الكامل1 وقاليريدط،ماعلىكزاملابنالحديايضعكان":91

نقلهفيماالخليليوقالداكذاب!،:(37)والمتروكوفى"الضعفاء9فيالدارقطني

أحاديثالأئمةعنيروي@اكذاب،:(566)الميزافى"دالسانفيحجرابن
مو

ا/@الموضوعات"فيالجوزيابنلقلهماالحديثهذانقدفي
1 6 عنمعينبنويحيىحبلبنأحمدسألتمهنأ:قال"قال:الفكرط.6

هوفقالا:بالكتمان؟الحوائجطلبعلىاستعبنواقولهم:
(1)

لهولي@موضوع

له.أصللاأنهحاتمأبيقولتقدموقدأصل

هذاأنمنالرغمفعلىعليه،بادبةالوضعأماراتالحديثوهذا

أهلبزيتزيوامنبهتفردأنهغبرالصحابة،منعدةعنرويالحديث
ولكنالثقات،عنالإغرابأويةالمصالحبعضأحلمنالحديث،

منهمكيرةةأمرهموفضحواب،كذلبينواالنقاد،نقدعنيغيبوالمهؤلاء
خير.كلاللهدجزاهمالنبي-س@رسنةعلى

معالمجهولهذا@سمويئترك4مجهولر@والحديثير@يوقد@
ذ@ك@نبعضهمفيحسبالاسمانفيختلطالأثبات@لثقاتمنفيره@سم

رواهمامثاله:لدبهم،قامتلقراننلذلك@خر@نويننبهالئقة،هو@لمجهول

تصحيفأيصلحانالكتا@مؤلفأراددرلربسا.1/79الحيوا@ا1كتابديالحاحط=
علبهأيسرالمعنىرنرب@اللمطحرصصرفكعشرةإلاءديكودساقطةكلمةأو
أنالقرئليدرك3الكلامااتصالمنمرضحهبلىيرلهحتىالنفصفلكإتماممن

علىالحكميراليومتواحهاالتيالعظ@سةالهفواتمذابمتليحنروالمالمتقدمن
وأدوالستاخربن،المتقلمينلي@الؤقإدراكبلىالحصيفلالناقديننهيمماالأسانيد

الرحال!.لأولكالرجال@لميل.وقدي@أ@القوموبينليتاحالالتمقةبعد
."اصللهيىموضوعالمذاالل@أصهاءط.في(1)



الجهالةفيمساكلر@مسناك:علل

عنحدثهأنهسعيد:أبيبنسعيدعنجابر،بنيزيدبنالرحالنعبد

لعابها،عليئيسيلالله-@ي@رشولناقةلتحتإنيقال:مالك،بنأنى
لورلئاوصيةلاألاحقه،حقفيكلقد@مطىد@إن@ايقول:فسمعته

42)ماجهابنأخرجه: 2(،16)داالامبينمسند"فيوالطبراني1(،7

4/6رقطنيلداوا 6/2لبيهقيوالة،لرسااط.(4066)ولعلميةاط.9 64-

2 2/1لماالموصح1فيوالخطيب6،5 المختارقما"فيالمقدسيوالضياء2،4

1 4 9 / 6/1و(2144)6 5 2يلا0 لاتاريخفيعساكروالن)7412(،و(14
1"دمق 9 8 / 2 1و3 9 سعيدسعنجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدطريقمن9

به.سعيد،أبي

فيالخطي@بكرأبوفزقا:الما/23دمى!تاريح"فيعساكرابنقال
بيروتحدثالذيسجدأبيبنسعيدولينالمقبريبين"والمفترقالمتفق1

ذلثفيووهم

أبيسعيدس"روايته:فيجاءقدأتههذاعساكرابناعتراضوب
المقبريسعيد

هو@فسههداسعيدأبيبنسعيدأناعتبرعاكرابنفإنهذاعلى

ديالجوزيابنقالولكرصحيحأ،الإسناديكونهذاوعلىالمقبري،
عنالساحلي،سعيدأليبنسعيدرواهالاوشد:(1653)عقبال@التحقيق"

@االتحقيقتنقيح"فيالهاثيعبدابنوقال"،مجهوذوالساحلىأن@،...

أليلنسعيدترجمةفيالأطراففيوشيخناعساكرابنذكره@اوقد:(2613)
"به..محتجغيروهوالساحلي،هوو)نماأن@،عنالمقبري؟سعبد

(2)
وفال

أنالحارئيالدينسعدالحافظالاوذكر:4/35@االتهذيطتهذيب9فيحجرابن

كئيرفيحاءقداالحارثيوصدقالخطيب،توهيمليئصبلمعساكرابن

2ديوالضياءوالحطب،الطبرالي،روايتديزاد(1) 1 (2147)و(43

الححر!وللعاهرللفراش
2ك@562-الميرهالالبلوالماندة.لتماموالطر(2) 67.

لدلروا،



-

ثللفهالدالعللفي@لجامع

سعيدأبيبنسعيدعنحابر،بنيزيدبنالرحمنعدعنالروايات،من

جابر،ابنعنوفيهاعساكر،لابروقعتالتيوالروايةأنى،صالساحلي،
بنسليمانوهوالرواة،أحدمنوهمكأنهاالمفبري،سعيدأبيبنسعيدعن

يدعىإنهأحديقللمالمقبريوانجدا،ضعيفثهف@الواسطيأحمد

ابنروىوقدجابر،ابنعنهتفردمعروت،غيرالساحليوهذاالساحلي،
بنسعيببنمحمدعنالرملي،يون@بنعيسىعنالجهاد"9فيماجه

عنالبيروتيويقال:الصيداوي،طويلابيلنخالدبنسعيدعنلثابور،

خالدبنسعيدهوالساحليسعيدأبيبنسحيديكونأنفيحتملحديثأ،أن@

جالر،ابنعنشعيب،ابنروايةمنحديثينماجهابنلهأخرجفقدهذا،
."أعلمواللهحالد،بنسعيدحديتفيسقطجابرابنيكونأنفيحتملف

ترجمةفي"لأالإتحاففيالحديثهذاحجرابنالحافظذكروكذلك
الساحلي.سعيدابيبنسعيد

4/6لدارقطنياوأخرجه: لرسالة.اط.(6704)ولعلميةاط.9
6/2البيهقيمعلقا:وأخرجه 6 5

بنيزيدبنالرحمنعدطريقمن

أهلمنرجلةقالبالساحل،شيخسعيدأبيبنسعيدعنجالر،
الحديط.فذكرك@ر..اللهرسولناقةلنحتإنيقال:المدينقع

تصح.لاولكنهاأن@،عنأخرىأوجهمنالحديثهذاوقد@رد
طريقهومن)817(،"البسامالروضفيإكمافوائدهفيتمامفاخرجه:

2/1"الموضحفيإالخطيب 5/2"@مئقتاريخ"فيعساكروابن2،4 عن33

بنالحسن

2/3"الموضح"فيالخطيبوأخرجه: 1 السراج.بنعليطريىمن4
ابيبنخريمبنكعببنأحمدحدثناقالا:وعلي()الحسن،كلاهما:

حدثناقال:خريم،بنكعبحارثةأبوأبيحدثخيقال:المرقيحارثة

ممووهو":"ير@الموصحالخ@عدالسراجسعليروايةفيجاء(1)
لظراريال@لابه:صما

"

@/2لهلإكماا"



الجهاللأفيمسئلر@شاومحلل
-

به.مالك،بنأنسعنالزهري،عنالحراني،سالمبنسليمان

فيالبخاريعنهقالسالم،بنسليمانفيهةضعيفالحديثوهذا
4/3الكبير"التاريخ" فيحاتمأبيابنونقلالحديشه،منكر":(1793)2

1والتعديحالجرح 1 7 / جدأ@،الحديثضعيفقال:أنهأبيهعن(520)4
الحدي@ا.لين"قال:أته@رعةأبيعنونقل

5/4"مللكاافياعديبناوأخرجه: 3 وهوإسحاق-أخبرناقال:2

@شبيبابنوهوالله-عبدحدثناقال:@المنجنيقييون@بنإبراهيمابن

سعيد،بنيحيىع@بكر،بنشعيبعنسعيد،لنالجبارعبدحدثناقال:

لو@ردئ@.وصيةلاقال:إعحدمعالثبيئعنأن@،عن

فيجانابنعنهقالشيب،بناللهعبد@يهأيضاثضعيفإسنادوهذا
قالوب،لاحتججايجوزلاوشرقها،الأخباردايقلب:2/50"المجروحين"

ديالذهبينقلهفيماالرازيفضلك
4الاعتدال!ميزان" 38 / 4للأ2 يحل":(37

منذكرتماغيرشيببناللهولعبد9ةعديابنوقالعنقمه،ضرب

كثير@.عليهأنكرتالنيالأحاديث

غبرالإسنادبهذارواهأعلملاالحدي@لأوهذاعقبه:عديابنقال

هذا".إسحاقعنإلااكتهولمشبيب،بناللهعبد

8الكبير"الضعفاء"فيالعقيليعهقالسعيدبنالجبارعبدوفيه 6 ة3/

شطلاومامنايمر،حدشهفيإ
/8الئقات!فيحبانابنهوفكص@ه،بع

58)5/373الكبير"التاريخ"فيوالبخاري81،4 جرحافيهيذكرولم(61

6/4لماوالتعديلالجرح9فيحاتمأبيابنوكذاتعديلأ،ولا 2(171).

22/3المسانيد"جامعانظر:إ 2 2/2"المهرةإتحافودا)2551(،2 2

(1119).

منهايصحولاانرحديثغيرمنعديدةطرقمنصردالحديثوهذا

معالصحابةمنلغيرهالحديثهذاطرقمنعليهوقفتماوسأذكرثيء،

عللها.ني@ان



=

ي@لف@الدالعللفىالجامع

خارجة.لنعمروحديث

1(،2373)شيبةأبيوابن2/04،1@االطبقاتدافيسعداب@أخرجه:

4/1وأحمد 8 2و871و6 2و38 عا@أبيوابن2(،063)والدارمي3،9
)1212(،والترمذي)2172(،جهماوابن2(،ما2)"نيوالمثالاحادا9في

1/1"واسطتاريخ@فيوبحشل 6/2والتسائي1،6 4 لهالكبرى"،"وفي7

6وللا(6435)والعلمبةط.مملأ(69)ولملأ(ي@6 يعلىوأبوالرسالة،ط.(43
(65)و(64)و(63)و(62)و(61)الكبير@71/@@فيوالطبرانيي@051(،

4/1والدارقطنيالطبعتين،كلتا(7791)له"،الأوسط1وفي(66)و 5 ط.1

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(4299)والعلمية التمهيد""فيالبرعبدوابن6،4
5/3 4"الكمالتهذيب"فيوالمزي6،1 0 6 / بنشهرعنطرقمني@494(5

خطبقال:خارجة،بنعمروعنغنم،بنالرحمنعدعنحوش@
بجرتهاتقصعوهيجرانهاتحتوأناناقتصعلىوهو@ماللهرسول
وصحبةولاحقه،حقفيكلفد@مطىد@ه@@نقال.اكتفيئ،بينيسيلولعا@ها

انتمى@رأبيه،غيرإلى@دعىومنالحجر،وللعاهرللفر@ش،و@لولذلو@رب@
صرتمنهبقبللالجمعين،و@لناسو@لملانكةدن@@لعنةفعليهمو@ليهكيرإلى
عدذ"ولا

1يلاالرزاقوعبد)7121(،الطيالسيوأخرجه. لنوسعيد0(،63

1وأحمد)824(،منصور 8 6 / 1و4 2و87 /17الكبير!@فيوالطراني3،8
4/5والدارقطني)76(، طريقمنالرسالةط.(0043)والعلميةط.21
غنم.بنالرحمنعبدذكر@ونمنخارحةبنعمروعنحوشب،بنشهر

قال:أصح؟أيهماةلأبيقلت"امما:7)@االعلل@@ديحاتمأبيابنقال

أصحغنمبنالرحمنعبدعن

2أحمداالإمامدمدعلىاقحليق(1) 1 3 / 2 @ةالسنديتعليقتمن9
ومي

الياللقمةوهيالمير،اجتزمناسمالراءوتشلبدلالكمرالجرةحرتها،تقصع
إخراحها".ةوقصعهاالمعير،@هايتعلل

4/1حمدلفظ((2) 87.



الجهالةفيمسانلناو:ر@ال@محلل
-

4/1أحمدطريقهومن1(،7063)الرزاقعبدوأخرجه: 8 طريقمن6

التبيئ-س@رو.سمعمنأخبرنيقال:حوشب،بنسهرعنليث،
عنسفيافى،طريقمن(56للامسندهفيراهويهبنإسحاقوأخرجه:

مرفوعأ.أسماءعنشهر،عنليث،
بنيحيىعنهقالسليم-أبيابنوهوليث-فيهماالروايتانوهاتان

2"الكامل1فيعديابننقلهفيمامعبن 33 ضعيفهه،سليمأبيبنداليث:7/

2"العللفيلأالجامعفيأحمدوقال 7 / وقالبذاكإ،هوليم@"(137)1

2والتعدي@!الجرح"فيحاتمابيابننقلهفيماايضا 4 3 /7(1014):

."الحديثلالمضطرب

ولاضطرابها.حوشب،بنشهراجلمنضعيفة،كلهاالرواياتوهذه

فيمسلمنقلهفيماعونابنعنهقالفيه،مختلفحوشببنوئهر
1صحيحهمقدمة 3 5"الكاملفيإعديوابن1،/ 9 فيوالعقيلي5،/

2/1الكبير!الضعفاء9 الضحفاء9فيالنسائيوقالنزكومهشهرأإن1:إ9

2والمتروكون! @التهذي@تهذيافيإحجرابنولقل@،بالقويليمى":(93

2لهك@4/3 تركسعبةإنبشهر،تصنعما"قال:أتهعونابنعن(92

بنأححدوعن"،بهأعتذفلمشهرآلقيثولقد9قال:اتهشعبةوعنسهرأأ،

حسندالشهرقال:أنهالبخاريوعن"،حديثه!أحسنما"قال:أثهحنبل

دائققهقال:أتهمعينابنوعنأمرم@،وقوىالحديث،

خارجةبنعمروعنأخرىطرقمنالحديثوورد

وقدتصير،رمحرمولالنيزك،طعوهقالفكاتهلحرحميوتكلمواليهطعنرامعماه(1)

لياللفظةهدهتصحفت
بي@كبيروفر@الزكوولبل@.للعقيليالصعماءاو@الكامل@

ك()سمالةاللاتحهالاساسوانظر.اللمظيى،

لأوهاما.والإرسالاكيرصدوت".(2830)دالتربفيومر(2)
الأتعري،النحريح:مصاثويرنهحاء@هالصحابيمدافل@للفاتلة(3)

الخمي،ويقال.الأشعربأحمد.كدوجاءرالأسديوالتمالي،اوالأنصار@
الحالظ=أنإلاواحدفشحصيةعندهالحميعأنيحلماالأنصاري،ويقال.



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

6/2والبيهقي)07(،/17الكبير@ا"فيالطبرانيفأخرجه: 6 طريقمن4

خارجة.بنعمروعنالحسن،عنمسلم،بنإسماعيل

التاريخفيإالبخاريعنهقالمسلم،بنإسماعيلفيهةضعيفوهذا
1/3الكبير! 4 1لا9 يحيىوتركهعنه،روىوربماالمساركابنتركه":(17

منروك":(3للاوالمتروكون،الضعفاء1فيالتسائيوقال"،مهديوابن
.(@@)والمتروكون!الضعفاء"فيالدارفطنيو@كره"،الحديث

@يالطبرانيوأخرجه:
غياث،بنحفصطريقمن(69)/17الكير""

خارجة.بنعمروعنمحاهد،عنليت،عن

عنه.الكلامسبقالذيسليمأبيبنليثاجلسضعيف،وهذا

فيوالطبراني8(،7يا"والمثانيدالآط@افيعاصمأيابن:@وأض
عنأبيه،عنالجمحي،قدامةلنالملكعبدطريقمن(4140)الكبير!@ا

لي@9ناقته:عندوأناالعتحيومقالالله-@يوررسولأن:(1)خارجةبرعمرو
.@وصيةلو@رث

عنهقالالجمحي،قدامةبنالملدعبدفيهضعيف.حديثوهو

5/2الكبير"التاريخديإاليخاري 6 لهالصغير@،لأالضعفاءوفي(1392)9

5/4لابنه"والتعديلالجرح9فيحاتمأبووقالوئنكرإ،ئغرف":(220) 2 9

وقالالثقات،،عنبالمنكريحدثالحديث،ضعيفبالقوي،لي@":(1709)

حبانابنوقالبالقوي،،دالي@:(382)داوالمتروكونالضعفاء"فيالثسائي

2/1لأالمجروحين@افي 29-1 ممنكانأنهإلاالروايففيصدوقا@اكان:30

ليقالححرالن=
5/1المشد"أطرا@@ 3 واحدعر@ي@هماحمعوقد)5976(:إ4

ليلاوالأنصار@يلهممدخللاالأز@صنمالةلأناثنان،أنهماوالظامر
لأسرلن!.ا

ليأنجةج@فيالأزث@ما:الحالطأنتهة@قول
2الإصابق1 8 / 4(5822)

5لاالتفربسهو" لالأسدي(01
دالتلخيصفيحجرابنوقالعمروابنخارحة"للطبرالي:الكبيرادالسححمفي(1)

1لا3/402الحبيره انقلبا.خارجةعمروسدولمله.(36



الجهالةفيمساكلري@مشاو:ملل
=

أعمافبحيلهالتوهمعلىبالنيءيأتيحتىوهمه،وكئرخطؤهفحق
(1)

معناه

يوافقألهأيخمابهالاحتجاجيجوزلاسنته،عنويقلبه
(2)

وأبوهالئقاتإ
@@قبول@ادط.ظ:محتقالمحمد،بنإبراهيمبنقدامة

مدرك،بنعامرطريقمن(71)/17الكبيرأ9فيالطبرانيوأحرجه:

حارجة.بنعمروعنعامر،حدثناقال:إسماعيل،بنالسريحدثناقال:

معينبنيحيىعنهقالإسماعبل،بنالسرياجلمنثضعيفوهذا

فيماالقطاديحيىوفاللشيء"،لي@@الدصري:برواية(2هياهتاريخهفي

1الكبير!التاريخ1فيالبخارينقله 5 7 / 2لا4 فيكذبهلياستبان@:(39
5العللى"فيالجامع9فيحنبلبناحمدوقالمجل@ىإ، 7 / ترك9ياوو(:1

متروك@:(262)والمتروكون!الضعفاء9فيالنساثيوقالحديثط،الناس

الحديث@.المتروك:(2221)التقريب@"فيحجرابنوقال"،الحديث

5المسانيد@9/جامع"انظر: 7 (7295)و(72ولكا(7293)2

5/1المسند"أطراف9و2(،97ويلأ 21/4لمهرظاولأإتحاف)5976(،33 7 4

.@عباساب@
1/5"ملالكا"فيعديابنأخرجه: 4/9والدارقطني0،8 1او6 5

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(4295)و(4150)والعلميةط. وابن6،3

3التمهيد""فيالبرعبد 6 1 / ابنعنعطاء،عنجريج،ابنطريقمن5

شهرةاتعباعتارربع-أبيابنهوةعطاءأنيوهمالإسناد

هوو)نمارباح،ابيابنهولي@هذاعطا:أنإلاعنهءحريجابنرواية

بدي.لىالتيالطعةمنسفطت(1)

وافق!دميماةعديالتيالطجةفي(2)

يشمادصالأخيرةوعبارتهالمجروجن،جرحفيوتحنتهجانابىسددمنمذا(3)

للاتجارولاللاحتحاجعدهيصلحلاالراريمداأنخلالها

(5525)لتقرسهدا(4)



=

@للفعالد@لعللفي@لجامع

السننعلىتعليقهفيالطيبوأبوالبيهقي،ذلكعلىنصالخراساني

الخراسانيعطاءلأنبالانقطع.معلولالحديثنف@هذاوعلىالدارقطنيإ،
وغيره.داو@أبيعنالبيهقينقلهعباس،ابنيدردلم

1وا4/97الدارقطنيواخرجه: ط.(4297)و(1554)والعلميةط.5

6/2والبيهقيالرسالة، من(1652)"لأالتحقيقفيالجوزيوابن2،ى-63

عباس.ابنعنعكرمة،عنالخراساني،عطاءعنراشد،بنيوصطريق

هذاإسنادفيعليهاختلفعطاءأنيتبينالروايتينهاتينخلالمن

ا

صدوقويون@عكرمة،إسنادهفيزادئهف@يون@إسناد
(1)

يرتقيلا
جريج.ابنسنادب@معلولصناورف@جريج،ابنبلىبحال

يصح.ولاالوجههذايخرمنرويوقد

1/1"المجروحينفيإحبانابنفأخرجه: 3 0

بنإسماعيلطريقمن

بنمحمدعنالأرسوفي،نافعبنزكرياعنهارون،أبييوسفبنمحمد

قالقال:عباس،ابنصأبيه،عنطاوس،اب@عنالطائفي،مسلم

لورشالا.وصبةلاأته"يكلسحرو:اللهرسول

الاسانيد،يقلب@اممنحبان:ابنعنهقالمحمدبنإسماعيليهوهذا

."بهالاحتجاجيحوزلاالحديث،ويسرق

4"الكامل"فيعديابنوأخرجه: 2 3 / محمدبناللهعبدطريقمن5

عنطاوس،بناللهعبدعنالطائفي،مسلمبنمحمدحدثاقال:القدامي،

به.عباس،ابنعنأبيه،

غيررواهأعلملاالطريق،هذامنغريبحديثوهذاعقبه:إوقال

هذا".الكوفيإسحاقعنإلاأكنبهولمالفدامي

ليتبينماعلىضعيفوهومحفوظغيرحديث@وعامة"أيضأ:وقال

(79"3التقرسه1(1)

5"اليزاندلانسوالتصوبدمحمرظقهالمطوع.دي(2) 5 8 / 3له4 لمأ.9



الجهالةفيمساكلل@سناومحلل
-

لأذكرم@.كلامافيهللمتفدمينأرولمفيها،واضطرابهرواياتهمن

4/9الدارقطنيوأخرجه: طريقمئالرسالةط.(5314)والحلميةط.7

أبيصعنطاوس،ابنعنمسلم،بنمحمدحدئناقال:ربيعق@بناللهعبد

به.عباس،ابنعن

@افي:(4153)"الدارقطنيعلىالمغنيالتعليقدافيالطيبأبوقال
كانو)نفمجهول،الدم@ئقييزيدابنكانإنفهوربيعة،بناللهعبدإسناده

لما.أعرفهفلاغيره،

بمتابعةتنجبرلاضعبفةمسلمبنمحمدإلىالطرقتكونتمدممافعلى

عنهتالبذفيه،تكلممسلمبنمحمدأنعنفضلابعضا،بعضهمالرواة

1/8"العللفيالجامع"فياحمد ابنودكرهدا،حديثه!أضعفما":(167)9

3لأالثقات!فيحبان 9 9 ."يخطئدحانعنه:وقال7/

بنجالرعنعيدة،أبيعن(676)و(667)مسندهفيالربيعوأخرجه.

الئبيئعنعباس@،ابنعنزيد،
عنهقالكريمة-أبيبنمسلموهوعبيدة-أبوفيهضعيف،إسناده

8/2لابنهلماوالتعديلالجرح"فيحاتمأبو 2 ميزان9فيوالذهبيلع@،5)0

:(8177)"الميزانلسان"فيحجروابنمأ،505)4/601لاالاعتدال

5/4لأالثقاتحافيحبانابنوذكرهمجهرلإ 0 اليإلا9قالآثهإلا1
المذهبمنفيهكانلمابهالاحتجبعيعجبنيولاعليم@اعتمدلا

."لرديءا

7/05"المهرةإتحافانظر:إ 3(8393).

ليفيحيحاتم،أليقول@هرمحهول،الدهيليهقالمنكلنف@الفاتدفولتتم(1)

@الميراداأصلهالنيالميزات@لسانصا@قول@هومنالنميم@القلمظ

المتقدمأماالتديى،سولأسلمللإيصاخاليانمداتجتاصمادحاتم،أبيقول@لى

علموإنساحكم،الرواةعلىالحكمفيللمتاخربنلي@أنيخحلمالصناعةهذهلي
الرجال.لأوئدالرجال



-

@د@للفع@@لعللفي@لجامعى

ه@ا.اللهعدبنجابرحديث
4/9الدارقطنيأخرجه: طريقمنالرسالةط.(4151)والعلميةط.6

ثينار-ابنوهوعمرو-عنعيبنق@بنسفيانعنالهروي،إبراهيمبنإسحاق

لورشه.وصيةلا"قال:التيئ-@تأنجابر:عن

."مرسلالصواب9الدارقطني:قال

7/5الغربط.وفي6/337بغداداتاريخ"فيالخطبوأخرجه: 33

بنسفيانعنالهروي،إبراهيمبنإسحاقوهوالهرويموسىأبيطريقمن

موقوفأ.جابرعندينار،بنعمروعنعيينة،
1/3الكامل!"فيعديابنمعئقأ:صرواه 2 بنأحمدطريقمن7

بنعمروعنعيينقعابنعنالهروي،موسىأبيعناعد،@بنمحمد

لو@رل@ه.وصيةلا"قال:@كل@،التبيعنجابر،عنثينار،

لاوهماالهروي،إسحاقاضطرابيوضحانوالثانيلأولالإسنادانوا

فيماالمدينيبنعليبناللهعبدقالإذالصديني،ابنأعلهماوقديصحاد،
روىالهرويموسىأبويقول:أبيسمعت"بغدا@ما:تاريخ9فيالخطيبنقله

بهحدثنالثهلو،وصيه@الاحابر:عنعمرو،عنعيينق@بنسفيانعن

وغمزمه.مرسلأ،عمروعنسفيان،

ابنعنهقالصاعد،بنأحمدفيهتعليقهمعفهوالمعلقالطريقوأما

1الا@شداال@1/ميزان9فيالذهبيوقالضعيف،"عدي: 4 ل@:@554@0

الدارقطني:وقالالخطب،وقواهضعفه.علىمجمعينرأيتهمعدي:ابن
هذامنموصولأعليهأقفولممعلق،السندفإنهذاعنفضلا"بالقويلير@

عليه.استنكرمماعدهقدعديابنأنعلىالطريق،

5بأصبهانأالمحدئينطبقات"فيالئيخأبوأخرجه: 8 2(،)مه3/

منمه/6والبيهقيالرسالة،ط.(42ولطاالعلمبةط.4/87والدارقطني

أبيه،عنمحمد،بنجعفرعنتغلبصبنأبانعنثواج،بننوحطريق
فذكره.لمج@...اللهرسولقالقال:



الجهالةفيمسطلىرالسناكعلل
-

5بأصبهانأالمحتغينطبقات"فياليخأبووأخرجه: 8 2(،يعه3/

2"أصبهانتاريخ"فينعيموأبو 73 / عنثواج،بننوحطريقمن(564)1

قالقال:جابر،عنأبيمماعنمحمد،بنجعفرعنتغلببنأبان

فذكره....@للهارسول

لموأنهفيم@دزاجبننوحاضطرا@يوضحالروايتينبهاتينوالحديث
حديئاسلملووحتىموصول،والثاني:مرسل،لأول:فاهذا،حدثهيضبط

إجدربنبنرحيصعففمانهوالإرسال،الوصلبينأعني:الاضطرابمنهذا
1تاريخهفيمعينبنيحيىعهقالإذ 7 خبثمهكذابالدوري:إبرواية(63

2لهوفي وقالشيئا@،يحسنولاالحديث،مايدرييكنلألمقال:(97

2يلا8/8الكبير"الاريخفيأالبخاري بذاد".لب@":(38

@ه.طالبأبيبنعليحديث

4/9والدارقطني9/11،1"الكامل"فيعديابنأخرجه: ط.6

6/2والبيهقيالرسالة،ط.(5214)والعلمية "الموضح@فيوالخطيب6،7

2/1 7 عنإصحاتأبيعنالجزريأنيسةأبيبنيحيىطريقمن1

مرفوعا.عليعنضمرة،بنعاصم

محينبنبحيىعنهقالأنيسةأبيبنيحيىفيهثضعيفإسنادوهذا

ل@ءلأ،لي@الدوري:إبرواية(5042)والدارميبروايةمأ65)ناريخهفي
4"الكامل"فيعد@اسنقلهفيماالمدينيبنعليوقال يكتبلا":9/

متروك9قال:أتهحنبلبنأحمدعنأيضاعد@ابنونقلحديثهه،

المتروك:(63لاوالمتروكونأالضعفاء9فيالنساتيوقالالحديثا،

البيهقيوقال)275(،@والمتروكونالضعفاء9فيالدارقطنيوذكرهالحديثمه،
وهوالسبيعي:إسحاقأبووفيهضعيفثه،الويحيىالحديط:عقب

وقد

إسحاق،أبيعنحجج،طريقمن(31238)شيبةأبيابن

خطاوهوانيق@بنالبحصة@يلابنالالكامل،شال@طبوعفيجاء(1)



-

يالفعالد@لعللفي@لجامع

عليه.موقوفأعليعنالحارث،عن

8/3"الكامل1فيعديابنوأخرحه: 0 أبيعنناصح،طريقمن4
مرفوعا.عليعنالحاردصعنإسحاق،

:(1119)التقريبهدافيفهوحجاج،روايةالاختلافهذافيفالراجح
التقريب،"فيالحافظعهفقالناصح،وأمالأ،والتدلي@ا@طأكثيرمدوق،"

تقدمكمامدلسفحجاجيصح،لاالحججطريقأنإلاضعيف@ه،":(7067)
الناس،أحاثيثعلىبزيا@اتهمهوركذلكوهوعنحن،وقدالحافظكلامفي
5"الكمالتهذيب"فيالمزينقلفقد 8 / عنطالب،أبيعن(1097)2
بذاك؟الناسعندهولي@فلمةقيلالحفاظ،منكان9قوله:حبلبنأحمد
فيهإلاحديثلهيكادلي@الناس،حديثعلىزيادةحديث@فيلأنفال:
عنهقالالأعور-اللهعبدابنوهوالحارث-حالضعفعنفضلألا،زياثة

2الكبيراالتاريخ"ديالبخارينقلهفيماالعبي 5 3 / فيومسلم)7342(،2
ليحاتمأليوابن1/4،1صحيحهمقدمة

)363(،ول/3والتعديىلماالجرحدا

2الكببر"الضعفاءفيإوالعقيلي 0 8 ابنوقال@ا،الكذابينأحدأتهلأأشهد:1/
1/2المجروحيى""فيحباد الحديث@ا،فيواهيأالثغ،فيغاليأكان":22
2البيهقيوفال 67 عنعنةعلىزيادةفيمأ،الحفاظلطعنةبخبرهيحتجلا6:ا/

إسحاق.أبي

11/4المهرظإتحاف"وانظر: 3 5(43631).

هالا.والبراءزيدحديث

67الكامل!1فيعديابنأخرجه: بنموسىطريقمنلملأ-8/
كناقالا:ارقم،بنوزيدالبراءعنإسحاق،أبيعنالحضرمي،بنعثمان

غديريومجم@التبيئمع

نقلهفيماحاتمأبوعنهقالالحضرمي،فيهةضحيفإسنادوهذا

8/1الاوالتعدي@الجرح9فيابة 7 عديابنوقالالحديث@،المتروك:(6لثه6
لمحفوظه.بالي@حدث@8/67:9"مللكاا"في



الجهالةفيمسثلر@سناوملل

هالا.عمربناللهعبدحديث
4/4الرالمجهالنصبفيكماالحارثأخرجه: 0 5

بنمحمدطريقمن

جم@اللهرسولقضىيقول:عمر،ابنسمعتقال:بدر،بناللهعبدعنجابر،
لوارث.وصيةلاوأنالوصية،قبلبالذين

عنهقالالحنفي-وهوجابر-بنمحمدفيهاضعيفة،الروايةوهذه

أيضأوقالثيء@ا،لي@"الد@ري:برواية(3303)تاريخهفيمعينبنيحى
7العلل،فيالجامعدافيأحمدبناللهعبدنقلهفيما . 3 1 4 6 والعقيلي1(،/
وقالا،ممالثرهومنإلاعنهيحذثدالا:4/42الكبير!الضحفاءدافي

1/3"الحللفيلاالجامعفيحنبلبنأحمد يحدثمهديابنكان":(183)1

1وفيبعدلأتركهثمجابر،بنمحمدعن 4 5 / جابرابن"ةقال(701)1

(1)ايث@
1/1وفي"،حديثه 5 شرهومنإلاعنهيحدث@الاقال:(75يا1

1/5الكبير"التارسخ"فيالبخاريوقالمنط، الضعفاءوفيإ(111)4

الضعفاء"فيالنسائيوذكرهلما،بالقويلي@9:(313)لهالصغير"،

2/2لماالمجروحين"فيحبانابنوقال)335(،لماوالمتروكون أعمىكان":66
."بهفيحدثبهفكرماوشرقحديظ،منليىماكتبهفييلحق

@نه.الأنصاريثابتبنخزيمةحديث
8العلل،فيالجامعفيإكماأحمدبناللهعبدأخرجه: / 202(9331)

أبيعنخصيف،عنالبالسي،القرشيالرحمنعبدبنالعزيزعبدطريقمن
الأنصاري.ثابتبنخزيمةعنالأنصارية،يزيدبنتأسماءعنصالح،

أبي:قال"الله.عبدقالالقرشي،العزيزعبدفيهاثضعيفةالروايةوهذه
أوكذبهياحاديثهعلىاضرتخصيف،عنيرويالذيهوالعزيزعبد
لا.أبي...قالكماأوموضوعةقال:

جده.عنايه،عنشعيب،بنعمروحديث

3/3"الكامل@افيعديابنأخرجه: 2 وهوفويح-ابنحدثناقال:2

منمنحرت(1)
العر@.لهتكلمتوقدب@عنا-ط،تيأي@



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

بنحمادعنحماد،بنالأعلىعبدحدئناقال:@ذريحبنصالحبنمحمد

انجده:عنأبيه،عننمعيب،بنعمروعنالمعلم،حبيبعنسلمة،

."وللعاهر@لحجزللفرالثىو@لولدلو@رث،وصيةنجهزلالاقال:بئاللهرسول

4الميزالله"فيالذهبينقلهفيماالثسانيعهقالالمعلموحبيب 5 6 / 1

لأ.لقويبالي@":(1713)

3/3"الكامل1فيعديابنوساق 2 أتهعلي:بنعمروإلىسنادهب@1

عنه.يحدثالرحلنعبدوكانالمعلم،حبيبعنيحدثلابحمىكانقال:

4"الميزان"فينقلالذهبيأنعلى 5 6 / معينوابنأحمدأن(1713)1

ابنوقالعنمه،يحدثلافكانالقطانيحيىدوأماوقال:وئقوهزرعةوأبا

3/3"الكاملفيإعدي فيمستقيمأثهوأرجوصالحة،أحادبثلحببب":23
ياروا

فردحديثانهغيرحسن،أثهظاهرهالحديثهذافانهذا
تخريجعنالممدمينإعراضوفيالصحابي،إلىصعوداعديابنبهتفرد
فيأصلالكامل!كتابإوأنسيمانكارته،علىالسند@ليلبهذاالحديثهذا

الرواةضعفعلىعديابنبهايستدلالتيوالباطلةالمنكرةالأحاديث
منجدهعنأبيه،عنشعيب،بنعمروإسنادإنثمكتابه.فيالمذكورين

فكيفبه،الأحا@يثروايةمنوأكئرواالسننأصحابجمعهاالتيالأسانيد

أحاديثجمععلىحرصهممنعلمهمامعالسندبهذاالحديثتدوينيفوتهم
الضعات.الأحاديثمصاففيالحديثتجعلمجتمحةالأمورفهذهعمرو؟!

طريقمنالرسالةط.(4514)والعلميةط.4/97الدارقطنيوأخرجه:
سلمقعبنحمادحدئناقال:الوليد،بنالحسينحدثناقال:عمار،بنسفل

فيالتيئأنجده:عنأبيه،عنشعيب،بنعمروعنالهيد،بنحببعن

يرالحا@ظقال(1)
أنإلاواصطلاحأ،لعةمتراثنانوالفردلالغرب.37ةالنظرانزمة"

يطلقونهساأكثرفالفردوقتصالاستعمالكثرةحيثمنكايروا@ينهماالاصطححأمل
النبيا.الفردعلىيطلقونهماأكثروالغريبالمطلق،الفردعلى



الجهالةنيمساثلناو:ل@ملل
-

يجيز@لورغهلنإلالو@رثوصيةلا"النحر:يومخطبةفيقال

2/2الاعتدا@أميزانفيإالذهبيعنهقالعقار،بنسهلفيه 4 0

(1137)الميزان!@السانفيحجرابنونقل"،الحاكمكذبهمتهم،@:(3589)

وعن"،منهالسماعمنيمنعونكانوا"قال:أتههانئصالحءبنبنمحمدعن

السعدي،اللهعبدبنإبراهيمإلىنختلفكنا"قال:أنهيعقوببنمحمد

واللهكذب"الفقيه:إسحاقأبووقالنقرخه،ظرمسكتميفيمطروحوسهل

يتقربعماربنسهللأإنةقالالسعديإبراهبموعننافعإ،ابنعلىسهل

شيء.كلاالطريقهذافيكون.@بالكذب...إليئ

ز@ه.يساربنمعقلحديث

6/3"الكامل"فيعديابنتأخرجه 6 0

بنالحسنبنعليطريقمن

يساربنمعقلقالقال:الحسنعنفضالة،بنالمباركحدئناقال:يعمر،

بخطث...@جماللهرسوذوكانبمنىكتاالمزني:

الإسناد".لهذاباطلالحديث@اوهذاعدي:ابنقال

حبانابنعنهقاليعمر،بنالحسنبنعلي@يهضعيف،حديثوهو

2/1المجروحين!9في إلاحديئهكتبةيحللا":10
(2)

التعجبإ،جهةعلى

6/3@الكامل@فيعديابنوقال مناذكرهلموماالأحا@يث،وهده":61

ضعيفوهوأصل،لهاليىبواطيلفكلهاهذا،الحسنبنعليحديث

جدأ".

مىحمهطالمتنمناأنوذلكالاساثبهداالمت@بسياقةسل@ةبنحمادتفردقد(1)

عيهما.مقطوعصيهنرابنالحنطريق

وابنالحسنعنم،تص@ثوي@،ابنص(31240)شيةأليابنأخرجه.

الررنفيناءأنإلاوصبةلوارتيىقالا:بربن،

أحدينكرلمالدينالحفاطحال@أئهةليهسل@ةلنح@اد3لرالقبثعرماولمل

@خر،حديتقنفيمداإمنادعليهدحلللعلهالورئقايجيزأنالا"جارفمنهم

أعلم.والهأوهم،عا@حمالأنف@سروتهروكما
حطا.رمرد@ل@االمطبوع:فيجاء(2)



=

ث@لف@ائدفى@لعلل@لجامع

مرسلا.الحديطوصرد

4/2لأماا"وفيبتحقيقي،(1353)مسندهفيالثافعيأخرجه: 3و7 6

2والوفاء5/902ط.وفي4و. 3 2و4 4 (402)لهالرسالقه،"وفي2

43)لهالمعرففه،@وفي2مملأ/6البيهقيطربقهومنبتحقيقي، العلمبةط.(90
لوعي.اط.(12756)و

4/01"العاليةالمطالب1فيكمامسددةوأخرجه 3(6361).

.(425)منصوربنسحيدوأخرجه:

الأحول،شمانعنسفيان،عنوسعيد(ومسدد،فعي،ك1)ثلاثتهم:
مرسلأ.هد،مجاع@

عنطاوس،ابنعنسفيان،عن(358)منصوربنسعيدوأخرجه:

حجير،بنهثامعنسفيان،عن(429)منصوربنسعيد

طاوس.عن

مرسل.وهوسفيانفيهاضطربالحديثوهذا
بنأحمدعهقالحجيربنهثامفيهاالانيةفالروايةالإرسالعلىزيادة

1وفي"بالقويلي@":(73يلا49/11@العللفيالجامع9فيحنبل 5 4 / 1

الحديظ.ضعيف"قال:(802)

قوفأ.صوروي
3لافيبةأبيابنفأخرجه: 1 بناللهعبدعنعمرو،بنملازمعن(23

الوعيةفيترىماعمر،ابنيافقال:عمرابنرجلسألقال:بدر،
لوارلب.الوصيةتجوزلافقال:الحر@رية؟قاربتهلوقال:فانتهرةللوارث؟

التابجن.بحضكلاممنمقطوعاوروي
ابنوهوهام-عنإثوش@،ابنعن(31240)شيبةأبيابنفأخرجه:

يئاءأنإلاوصيةلوارثلي@@قالا:سيرين،وابنالحسنعنحسان-
رنه!.لوا



الجهالةفيمسثل:2ر@شا@لل
-

حمادروابةإعلالعندالروايةهذهإلىالإشارةقليلقبلتقدمتوقد

فولمرا

أبيعنسفيان،عنمهدي،ابنعن(31241)شيبةأبيابن
وصية.لوارثلب@فال:جببر،بنسعيدعنمسكبن،

2للأعقب4/4باباالحديطلهذاالبخاريأفردوقد بأييأتولم(74
"الفتح"فيحجرابنوقالشرطه،علىيثبتلمأفعلىيدلمماحديث،

4 5 6 / علىيثبتلمكاتهمرفوعحديثلفظالترجمةلاهذه:(2747)عقب5

فيالعينيوقالحكمط،يعطيبماواستغنىكعادتهبهفترجمالبخاريشرط
أخرجهمرفوع،حدبلفظالترجمةوهذه":38ك@-/14القاريأعسمدة9

يذكرهلمشرطهعلىيكنلملماكأنهلأتهفلك،البابفيوليىجماعة

هنا!.

دووجدنابتحقيقي:(034)و(104)ي@93(-الرسالقه"فيالثافعيقال

لاوغيرهم:قريثىمنبالمغازيالعلمأهلمنعنهحفظناومنالفتياأهل

مؤمنئقتلولالو@رث،وصيةلا"الفتح:عامقالالنبيئانفييختلفون

فكانبالمغازي،العلمأهلمنلقواممنعنهحفظوامنعنويأثرونهبكانر"،

عنواحدنقلمنالأمربعضفيأقوىوكانعامة،عنعامةنقلهذا

الثاميينبعضصروىقال:مجمعين.عليهالعلمأهلوجدناوكذلكواحد.

فرويناهمجهولود،رجالهبعضأنفيه:الحديث،أهلئثبتهممالي@حديثأ

و)جماعالمغازيأهلنقلمنوصفتبماقبلناه@)تمامنقطعأ،التبيئعن
أهلحديثعلىواعتمدنافيه،الحديتدكرناقدكنا@)نعلبم@العامة

أهلعامةنقلمنوصفتبمافاستدللناالناس...عاما@)جماعالمغازي

للوصيةناسخةالمواريثأنعلىلو@رشاوصيةلا"أن:التبيئعنالمغازي،

القولعلىالعاقةو)جماعالتبي،عنالمنقطعالخبرمعوالزوجقعللوالدين

6/2البيهقيوقال 6 كيركلهاأخرأوجهمنالحديثهذاروي@اوقدة5

4الفتح!1فيحجرابنوقالقويته، 5 6 / إسناديخلوولا":(2747)عف5



-

لديللفع@@لعلل@لجامعفي

أصلأ".للحديثأنيقتضيمجموعهالكنمقال،عنمنهاكل

4/4الرايتهنصب"ةوانظر 2الحبيراالتلخيصوإ0،4 0 3 /3-2 0 4

3لا 01)و(61 4/01@العالبةالمطالبو"7(،3 إرواء9و1(،637)و(6361)3

87الغليل! / 6(1655).

أمامة.أبيحديثمنحسنسنادب@الحديثرويوقد

منصوربنوسعيد)7727(،الرزاقوعبد1(،127)الطيالسيأخرجه:

5/2واحمد1(،2363)شيبةأبيوابن)724(، (2870)داودوأبو6،7

الكنى"فيوالدولابي2(،021)لترمذيوا)3172(،ماجهوابن)5653(،و
1/1"لأسما.وا 1/2"المجروحين@فيحبانوابن1،3 فيوالطبراني1،5
"الكامل"فيعديوابن)145(،له"،مييناثالمسندوفي(7615)الكبير""

1/4 مندهوابنالرسالة،ط.(2960)والعلميةط.3/04والدارقطني7،5

6/2والبيهقي7،8النبي!:أردافأسماءالمحرفةفي 4 2و4 البرعبدرابن6،4
1/1التمهيدا"في 7 13-036وه/6 أخبار"فيوالرافعي9/38،0و6

3/2قزوين! بنإسماعيلطريقمن(1653)"اقحقيق@فيالجوزيوابن5،1

به.أمامة،أبيعنالخولاني،مسلمبنشرحبيلعنعياش،

عياش،بنإسماعيلطريقمن(7621)الكبير"@فيالطبرانيوأخرجه:
به.أمامفأبيعنالأصم،وصفوانمسلمبنشرحبيلعن

عياش،بنإسماعلطريقمن(7531)الكبير!@فيالطبرانيوأخرجه:
به.أمامقيأبيعنزيا@بنمحمدعن

عنأمامة،ابيعنرويوقدحسئ!.حديثوهو@الترمذي:قال

العراقأهلعنعياشبنإسماعيلوروايةالوجصهذاغيرمنيكل@النبي
عنوروايتهمناكير،عنهمروىلأنهةبهتفردفيمابذلكلي@الحجازوأهل

سمعت"الترمذي:قالثم@إسماعيلبنمحمدقالهكذاأصح،ماثأهل

بدناأصلحعياشبنإسماعيلحنبل:بنأحمدقاليقول:الحسنبنأحمد
الرحمنعبدبناللهعبدوسمعتالثقات،عنمناكيرأحا@يثولبقيةبقيقيمن

بقيةعنخذواالفزاري:إسحاقأبوقاليقول:عديبنزكرياسمعتيقول:



الجهالةفيمساكلل@سناك:ملل
-

عنحذثماعياشبنإسماعيلعنتأخذوارلاالثقات،عنحدثما

النفاشه.غبرولاافقات

:(34)"والمتروكونالضعفا.9فيالشائيعنهقالعياشبنلاسماعيل

2التهذب!9فيحجرابننقلهفيماخزيمةابنوقالضعيفا،" 93 لا1:إ/

أهلغيرعنحدثإفادالملا:ا/الكبير"الضعفاء@افيالعقيليوقال"،بهيحتج
1/8فيونقلواخطأ"اضطربماث أئهالفزاريإسحاقابيعنو.99

مابقيةعناتجواوقال:رأسه،منيخرجمايدريلارجل@لكقال:

عنتكتبواولايعرف،لامنعنتكتبواولاالمعروفين،عنحذئكم

."يعرفلامنعنولايعرفمنعنعياشبنإسماعل

حدثناقال:مسلم،بنالوليدطريقمن(94لاالجارودابنوأخرجه:

أمامة.أبيعنكلهموغيره،عامربنسليموحدئنيقال:جابر،ابن

تدلي@يدلسأثهإلاثقةكانوهو@إنمسلم،بنالوليدفيه

الإسناد.طبقاتجمبعفيبالسماعصزحإذاإلاحديثهنقبلفلاالشوية

بالسماععامربنسليميصزحلمالجارود،ابنعندأمامةأبيحديثوفي
أمامة.أبيمن

الفضلبنمؤملعن(1955)الحديثهذاأخرجداودأباأنإلا

حدئناقال:جابر،ابنحدثناقال:مسلم،بنالوليدحدثناقال:الحراني،

ىلجزالتبيئحطبةسمعتقال:أمامةأباسمعتقال:الكلاعي،عامربنسليم

بجميعالتصريحفبهصحيحإسنادوهذافلث،علىيزدولمالنحر.يومبمنى

لو@رشه.وصبةلا@قال:@اللهرسولأنبهيذكرلملكتهالإسنا@طبفات

6/02المسنداأطراتو"1(،210لط31/97المسانيداجامع"انظر:

6/2المهرةأإتحافو")3167(، 2 6/2و(6391)6 3 0(0064).

ولدمنرجلعندينار،برعمروعنسفيان،روىيخر:مثال@

6لسيحاال@"@سانطر:يا( .(74يلاهالتقريبماو"9،0



=

@للف@الد@لعللفيالجامع

الشاءذكراللهأسمعلاالله!،رسولياقالت:سلمة،أمعنسلمة،أم

رذكبر(منمنكمعنلعللض@يعلآ@افئتعالى:اللهفأنزلالهجرة،في

1عمران.@أ@بعمق6ثنمالمفحكمأنثئ 9،5

.(301)لحميدياجه:خرأ

عمر.أبيابنعن(3023)الترمذيوأخرجه:

6/03والفكرط.(6671)تفسيرهفيالطبريوأخرجه: عالمط.2
موسىبناسدطريقمنال@

2/3الحاكموأخرجه: 0 0

حميدبنيعقوبطريقمن

عيينة،ابنعنويعقوب(وأسد،عمر،أبيوابن)الحميدي،اربعتهم:

به.قالت:أنهاسلمةامعنسلمةأمولدمنرجلعنثينار،ب@عمروعن

يخرجامه.ولمالبخاريشرطعلىصحيححديثهذا"ةالحاكمقال

الإرسال.بصيغةنفهبالإسنادعيينةابنعنغيرهمصرواه

تفسيرهفيالطبريطريقهوس4(،لثاتفسيرهفيالرزاقعبدفأخرجه:
6/03والفكرط.(6670) الكف.عالمط.2

الحمانييحىطريقمن(651)/23الكبير""فيالطبرانيةوأخرجه

(5)

ياتر@روايةلفظ

(39لاالمريسهيغرلمجا@صدرت1ومو.

(7815)التقريبه"وهمارصصاقددصدىوهو:
سل@ضأبيبنعمربنسلمةواسه:سلمةأمولدمنرحلعنيحلى،أليعدحاء
وفيملمقا،أمولدمنرجلسلصفأبيبنالصلمةالحاكم.وعندقالت...قال:
فيحجراسالحافظقالسلمظ،مولد(منرجلسلمةأحبري"الح@يدي.رواية

الأسدعدبنسلمةأبيبنعمرساللهعدبنسلمة@.(2500)التقريبهإ
فلمحدلاالترمذيلهاحرججد@لللىابيصحدبلىنب@ربماالمحرومي،

بذكرهلمالالثةمىمفبولالحاكم،وسساهلمض@أمولدمنرجلعىفال.بسممي
"لمزيا

.(7591)دالنفريسهالحدينابرقةالاتهموه



الجهالةفيمساكلرلسناو@لل
-

عمروبنداودطريقمن(69هلهيعلىأبووأخرجه:

بنعمروعنعيينة،ابنعنوداوثأويحيى،الرزاق،)عبدثلائتهم:

الحديط.ونكرسلمة..أمفالتسلمةأمولدمنرجلعندينار،

عندمعهمقرولأجاءإذمعمر،الروايةهذهعلىديناربنعمرووتابع

.(4)هاالرزاقعبد

عندمقبولسلمةأمعنالراوينف@الروايتينكلتافيضعبفوالحدبت

الإبهامفزال"سلمةأمبنسلمة9الطبراني:روايةفيجاءوقدالمتابعة،
نه.يقبلحتىهذاحدثهعلىسلمةيتابعلمإذالجهالة،إلىوانتقل

12/01"الأشرافتحفة"انظر: 1يه4 8 /18المهرقهإتحاتو@4(،2

1 6 0(23490).

أنانية:أبيبنزيدعنمالك،روىاخر:مثال@

بنمسلمعنأخبرهالخطاب،بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبد

رنجكلذثيلىالآية:هذهعنسئلالخطاببنعمرأنالجهني:يسار

1الأعراف:1نرئنم،ظهورهرمن3عابغمن 72)
(3)

سمعتعمر:فقال

ثتمتث@خلق@لته@نعف@:االلهرسولفقالعثها،سئل@اللهرسول
وبعملللجنةهؤلاءخلقتفقال:فوية،منهو@ستخرجبيمينهظهرهمسح

خلقتفقال:فوية،منهفاستخرجظهرهمسحثثميعملون،الجنةأهل

ففيمالله،رسوليارجل:فقال@ا،يعملون@لنار@ملوبعملللنارهؤلاء

@ستعملهللجثة@لعبدخلقكأ@ذادنه@@ن"عحز:اللهرسولفقالالعمل؟

.(1803@ي@لكراتقق@@وهو:ا@@

ملمقه.أمولدمنسلمةالطبراني.إكد(2)

2المسانيد"جامعو"الأحمدي،المندنخحميعفي)فويات@أالاية:لفظ(3) 4 9 / 1 8

حيصنالنووامقهموحلفوالكانيوحمزةوعا@كثيرابنوقراعةى.4لا

"والأعمنى.
"

لعالأرالفراعاتفيردالمي@لدرلاتههه.الباقودوفراتىسخنم،،

1ةعثرقا 73.



=

@للف@الد@لعللدي@لجامع

بهفيدخله@لجنة،@مل@ممالمنعملعلىيموتحتى@لجتة،أهلبعمل

علىيموتحتى@لنار،@ملبعملللنار@ستعمله@لعبدخلقا@@@لجنة،

@لنارإبهفيدخله@لنار،أهل@صالمنعمل

أبيبرواية(8731)والليثيبرواية(1726)الموطأ@"فيمالكأخرجه:
كتابفيوهببناللهعبدأخرجه:مالكطريقومنالزهري،مصعب

)3074(،داودوأبو4،5-1/44وأحمد)11(،و(10)ولا(القدر!"

أحمدبناللهوعبد9(،1يلاالسنقه"فيعاصمأبيوابن)5703(،والترمذي

ط.(11190)الكبرى""فيوالثسائيئ4،5-1/44أبيهمسندعلىزوائدهفي

1وللاالعلمية 1 فيوالفريابي)012(،لهالتفسير!،"وفيالرصالةط.(12
5و.الفكرط.(19251)تفسيرهفيوالطبرئ)72(،القدرأ@ 5 3 / عالمط.1

6(،661)حبانوابن8،7-1/86لهوالملود@،الأممتاريخ9وفيالكتب

1لنريعقا:ا"فيجريلاوا 7 بنواالوطن،ط.(324)ولمحمدي@السنةاط.0

)099(،الاعتقاد!أصولشرح"فيواللالكائي)3131(،الإباسقا9فيبطة

وفي(77)والبغوي21،4-114:"والصفاتالأسماء1فيوالببهقي
0المختارظفيإالمقدسيوالضياء)059(،لهالتفسير@،" 7 / 14(289)

الإسناد.بهذامالك،طريقمنجميعهم

2"الالمشدرككتابهمنمواضعثلانةفيالحاكموصححه 7 / 2/3و1 2 4

-3 2 2/5و5 إرسالهفيه"فقال:الأول،الموضعفيالذهبيوتعقبه4،4
بنعمريدركلميساربنمسلمإرسال:هذافي"البيهقي:قال

."@هالخطاب

بنعمرمنيسمعلميساربنفمسلملا@قطاعهضعيف،إسنادهذالقول:

فيحاتمأبيابننقلهفيمازرعةأبووقالالبيهقي،قالكماالخطاب،
نقلهيخماحاتمأبووقال"،مرسلعمرعنيسار،بنمسلم":(786)@المراميل9

أحمد.روايةلمط(1)

1/6الحاكمامتوكعلىالذبيالحافطاشدراكالمخصرواظر:ا@وو2،أي.@2@ 0(7).



الجهالهفىمسانللال@سناومحلل
-

بننحبمبينهماعمر،منيسمعلميسار،بنمسلم":(787)المراسيل،"فيابنه

بنومسلمحسن،حديطهذا9:(3075)عقبجامعهفيالترمذيوقالربيعته،

يساربنمسلمبينالإسادهدافيبعضهمذكروقدعمر،منيسمعلميسار

5/3لأالكمالتهذب9فيالمزيوقالرجلأا،عمروبين 4 4يا2 بنمسلم":(81

حجرابنوقالربيعق@،بننعيمببنهماأنوالصحيحيدركه،لمالجهني،يسار

5/7المسندلاأطرافلافي يدركط.ولمعمرلاعن:(6655)4

كذاالمتقدم.أالترمذفيقولنقلأقبعد7@اتفسيره:فيكثيرابنوقال

الذيوهذاربيعة،بننعيموبينهماحاتم:أبورادزرعق@وأبوحاتمأبوقاله
بقية،عنمصفى،بنمحمدعنسننهفيأبو@اودرواهحاتم،أبوقال

بنالحميدعبدعنأنيسقماأبيبنزيدعنالقرشي،جعثمبنعمرعن

بننعيمعنالجهني،يساربنمسلمصالحطاب،بنزيدبنالرحالنعبد

ث@دالآية:هذهعنشلوقدز@ه،الخطاببنعمرعندكنتةقالربيعة،
فذكرط.ئزنض،...ظهورهرمن3عابنىمنرنجك@نذ

عنأنيسة،أبيبنزيدرواهاربيعةبننحيمفيهاالتيوالرواية

الجهني،يساربنمسلمعنالخطاب،بنزيدبنالرحمنعدبنالحميدعبد
به.الخطاب،بنعمرعنربيعة،بننعيمعن

44)داودأبوأخرجه: ط.(19251)عقبتفسيرهفيوالطبري0(،7

1/5و.الفكر 5 4المختارظ"فيالمقدسيوالضياءال@،عالمط.4 0 7 / 1

جعثمبنعمرطريقمن(290)

2لا204-7/104الكبير!لتاريخا1فيلبخارياوأخرجه: بنوا1(،3

حدنناقال:سنان،بنيزيدبنمحمدطريقمن(201)السنة!فيعاصمأبي

باهأيعني:يد-يز

تخريحه.ياتي(1)

ومو.المنبت،والصوابجعماأوجحفردنلحسردالمخارمه:منالمطبوعفي(2)

.(4872)التقىسا"انطر:لمقبرلا

ة=ولرألو".(6292)مملأه/6الكحا@ا@تهذبننالمزفينقلهيخماالبخارفيعنهقال(3)



=
@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

زيدعنسنالنهبنويزيدجعثم،بن)عمركلاهما:
(1)

نيسضأبي(بن

المتقدم.لإسنادبا
.@أتممالكوحديث@عقبه:ثاودأبوقال

فيقالفقدشاملأ،إعلالاالحديثأعلحينماالبرعبداسأجادوقد
لمهذايساربنمسلملأنالإشادثبهذامنقطعحديثهذاصه@6:التمهيد!"

معأيضاوهرربيعقعبننعيمالحديثهذافيوبينهماالخطاب،بنعمريلق
مدن@إتهوقيل:مجهول،هذايساربنومسلمححق@بهتقوملاالإسنادهذا

حديثاثهالحديثهذاليالقولوجملةالبصري...يساربنبمسلمولي@

معروفينغيرجميعأربيعةبنونعيميساربنمسلملأنةبالقائمإسناثهليس
العلمبحمل

يوثقهولمالجهني،يساربنمسلمعهبالروايةتفردربيعةبننعيمأقول:
5/4@االثقات9فيذكرهحبانابنإلاأحذ التاريخ9فيالبخاريوذكره7،7

2لى7/104الكبير" 8/55"والتعديلالجرح9فيحاتمآبيوابن1(،3 2

الكاين@ه1فيالذهبيعنهوسكتتحديلأ،ولاجرحأفيهيذكراولم(2107)

3/2 4ةالخلاصقا9فيوالخزرجي0،7 التقريبمافيإحجرالنوقال0،2
7لا المتابعة.عنديعنيدامقبول!:(16

يركمالاودبووقال(مناكر"،عهيرويمحمدأانجهنإلا(الحديثمقلىب
ها@وبثيء،يىالحزريمناديزيدسفروةالألر0(1813)الآحرياالمؤالات

:(57لااها/8رالتحديلادالحرحفيالهنقلهفيماحقمأدورقالط،دييى
اححصمنيكنلمعالحأرجلاكاناتهمعأليه،سكملةشدمو(بالمين،لجى

وتاليرضاما،النفيليوكانوصع،ستريلىيرجعوكانصدوتالحديت،
لىالرهاويصنانبنيزيدأبو@روة".(2918)حديثعق@جامحهفيالرمديئ
نقلهليماالتسقيئوقالمناكيرا،عهيرويتهف@عصمحمدالهروايةإلالأسبحديته

فبماالدارقطنيوقالبالقويا،دليى.(6292)ممأه/6الكمالاتهذب"فيالمزي
4/6الاعتدال!الميزانديالذهبيسقله فكرهحماناسأنإلا@ضحي@لمأ:3.)9
لي

7المصه1 4 /9.

أثبتاه.ماوالصوابأنيسقهبنديزيديلى.عاصمأليلاسالسقه"طوعفيتحرف
3/6الكسا@اتهذي@"نظرا 6(7302).



الجهالةفيمسئلةرلم@نا،@لل
-

بنالرحمنعبدبنالحميدعبدعنهبالروايةتمردفقديسار،بنسلمأما

:@6654@التقريب!1فيحجرابنالحافظعهقاللذاالخطاب،بنزيد

@مقبرل9

@يالدارقطنيقال
2/2@العلل" 21-2 2 هذاعنشلعندما(235)2

بنزيدبنالرحمنعبدبنالحميدعبدعنأنيسقيابيبنزيديرويه"الحديث:

كذلثعنهحذثعمر،عنرببعة،بننعيمعنيسار،بنمسيعنالخطاب،

بنمالكوخالفهووصله،إسناثهوجودالرهاوي،فروةأبرسنانبنيزيد

ربيعفبننعيمالإسنادفييذكرولمأنيسفأبيبنزيدعنفرواهأن@،

وهرمنصل،سنانبنيزيدوحديثعمر،عنيسار،بنمسلمعنوأرسله

."أعلمواللهبالصراب،أولى

فيتقدمكماصعيفالرهاويفروةأباسنانبنيزيدولكتقلت:

7تفسبره:فيكثيرابن ذكرأسقطإتمامالكأالإمامأنالظاهر":98

هذافيإلامعروفغيرفإتهيعرفه،و@حالهجهللماعمدأةربيحةبننعيم

منكثيرأيرسلولهدايرتضيهم،لاممنجماعةذكريسقطوكذلكالحديث،

أعلمواللهالموصولات،منكثيرأويقطعالمرفوعات،
الحديط:هذافيزادمن@الزيادةك@6:التمهيد@االافيالرصدابنلوظ

منالزيا@ةتقبل@)تماأحفظ،يذكرهلمالذ@لأنحجة.لشتربيعةبننعبم

."المتقنالحافظ

5/7المسندلماأطراتودا0(،1ملأ33../7"لأشرافاتحفةد@وانظر:

1@اانقاش@@فيهمحصالعحليأنعلىا@@ 7 حادابنهدىوكداثقق@،التا@ميئوقال.@2

@ي
التونيق.فيحادرالنالعجليقساملةيمفعلاهداولكن"93،ه/الئقه"

للحا@تكونالأحكامبأنعنهويحابالتسربفتحلي@ملاصيقول.أنولقانل(2)

الاثو.أندرمنومناللناثووليىنعان



ت

@ئد@للف@@لعللفي@لجامع

@ه.حصينبنعمرانحديثمنهاشواهدوللحديت

4/4وأحمدل@28(،الطيالسيئةأخرجهإذ 2 /8والبخارفي4،3وا7
1 5 6يلا2 1و(59 9 5 / (211)لهالعبادإ،أفعالخلق"وفي(7551)9

4ياداودوأبولا(،(2كلألاوو/8ومسلم2(،13)و(122)و وابن0(،7

السنةا"فيأحمدبناللهوعبد)314(،و(412)السنقهفيإعاصمأبي

العلميةط.(11لملأ.)الكبرىا"فيلئسائيئوا)7553(،لبزارواهأ،58)
1وللا 1 فيكماعوانةوأبو)007(،لهالتفسير"،"وفيالرسالةط.(61

21/4المهرقطإتحافإ فيوالطبراني)333(،حبانوابن1(،505لا8
@2@لاو@@و@272@و@072@و@962@و@862(267)و(266)/118الكبير"

1ةالربعتهإفيوالآجري)472(،و 7 ط.(336)وفيالمحمديةالسنةط.4

والخطب)9601(،ول@601(الاعماطأصولشرح"فيواللالكاليالوطن،

5الموضحا"في 4 9 / بناللهعبدبنمطرتعنالزشك،يزيدطريقمن2

الجنةأهلأعلما@عرسولبانجل:قال:إحصبن،بنعمرانعنالنئخير،

كل"قال:الحاملون؟يعملففيمقيل:قال:@فعم"فقال:قال:النار؟أهلمن
لمهلماخلقبسز

آخر.طريقمنالحديث@روي
4/4حمدوأ)248(،لسيلطيااجه:خرأ 02)ما/8ومسلم3،8 65)

(28962)تفسيرهفيوالطبري)471(،السنقه"فيعاصمأبيوابن1(،0)
24/4والفكرط. 4 المهرقاإتحاف"فيكماعوانةوأبوالكتب،عالمط.2
12/3 شرح"فيواللالكائي)755(،الكبير@81/فيإوالطبراني)53051(،5

الاعتقادا:1فيوالبيهقي)359(،و(952)و(951)و(950)الاعتقاداأصول

ط.(831)والعلميةط.(861)لهالإيمان،،شعب"وفي711-811

عنئابت،بنعزرةعنطرقمن(2342)تفسيرهيروالغويالرشد،

غدوت"قال:الئ@ليئ،الأسودأبيعنيعمر،بنيحيىعنعقيل،بنيحيى

ملمروايةلفظ(1)



الجهالةفيمسئلي@سناومحللإ

فذكرالأسود،أبايافقال:الأيام،منيومأحصينبنعمرانعلى

يافقال:يث@،الثبيئأتىيةمضمشأوجهينتمنرجلأأنالحديث:

عليهمقضي2شيفيه،ويكدحوناليومالاسيعملماأرأيتا@عرسول
وأخذتنبيهمبهأتاهمممابستقبلونفيماأوسبق،تدقديىفيعليهمومضى
فلمةقالعليهماومضىعليهمقضيشي،بلقال:إالحجة؟بهعليهم
يهبئه@لمنزلتبنيمنلوي@؟خلقه@ثة@كان@هنفال:الله؟رسولياإذأيعملون

جمرومالهصهال@سف@فا@وطتىق"@لته:كتابفيذلكوتصديقلعملها،
له.78لنسا1ونقودفا،

1(،0870)7/604و(95801)7/204لأثرافأاتحفة9ةوانظر

12/3المهرظإتحاف9و 12/4و(15035)5 1هيه8 المسند!أطرات9و0(،5

5/801(16 1وه/(6735)011وه/(73 31(66 74).

أبيبناللهعبدبنمحمدعنميمون،بنمهديروىاخر:مئال@
قال:رباح،عنعليئ،بنالحسنمولىسعدبنالحسنعنيعقوب،

مثلي،أسودغلاماليفولدتعليهافوقعترومثة،لهمأمةأهليزوجني
فسميتهمئلي،أسودغلامأليفولدتعليهاوقعتثمالله،عبدفسميته

طبنئمالله،عبيد
(1)

فراطنهايوحن@،ةلهيقالرومي،لأهليغلاملها

هذا؟مالها:فقلتالوزكان،منوزغةنهغلامأطفولدت@ال:د@ات،

مهدفي:قالز@ب@عئمانالمؤمنينأميرإلىفرفعنافال:ليوحن@هوقالت:
بقضاءبينكماأقضيئأنأترضيانفقال:فاعترفا،سألهماقال:أحسبه

وللعاهرللفراشالولدأنقضىيك@هاللهرسولفإنقال:@؟اللهرسول

مملوكينوكاناوجلده،جلدهاقال:وأحسبهمهدي:قالا@حجر.

باطنهاعلىمجمايطن.فهوطبانةلكذاطب@يقال.المطنة،والظانتالطبىأصل(1)

@وي@إنالاع@بكررل@بثاهلاالمراوثفعلىترالهممنوأتهاأمرماونجر

ك@511.الهاجما1انظر.رأفسدما.خئهامفاهكانبالقح

أحمد.ررايةلفظ(2)



-

@للف@الد@لعلل@لجامعفي

1/5وأحمدل@6871(،شببةأبيابنأخرجه: داودوأبو6،9و9

5زياثاتهفيأحمدبناللهوعبد)5722(، 9 / 4(،ل@.والبزار1

3/1المعاني!دثرحفيوالطحاوي 0 4
(2)

(4570)العلمبةط.وفي

4والبيهقى)1754(،و 0 2 / 4و7 0 عنميمون،بنمهديعنطرقمن3
الإسناد.بهذابعقوب،أبيبناللهعبدبنمحمد

الوجمه.هذامنإلاعئمافىعنيروىنعلمهلاالحديثوهذاةإالزارقال

عنرواهتقدمفكمااللهعبدبنمحمدفيهاختلفالحديثهذاأقول:

رلع.عنسعد،بنالحسن

7/4البيهقيطريقهومنيلامأ،الطيالسيواخرجه: 0 بنجريرعن3

)مقرونيأ.ميمونبنومهديحازم

1/6أحمدواخرجه: 5
بنجريرطريقمن

عنيحقوب،أبيبناللهعبدبنمحمدعنومهدي()جرير،كلاهما:

سعد.بنالحسنالسندمنفأسقطارباح.

فيحبانابنذكرهفقدربع،بجهالةمحلولالطريفينكلافيوالحديث
حجرابنوقالهوإ،منابنولاهو،منأثويلا"وقال:238/4@الثقات9

لثةلئاامندالمجهول،:(1877)دالتقريبادافي

6/5الأشراف!تحفة"وانظر: 4 4/3المسند"اطرافوإلما(،..)3 0 9

-
03 11/3المهرقهإتحافو")7695(،1 5(41 3 6

أبيحديثمنعليه@تفقالحجر!وللعاهرللفر@ئيى،@لولد"وقوله:
زطه.هربرة

06)8/191ريلبخااخرجه:أ 4/11ومسلم)8186(،8/502و(75 7

6/081والنسائي1(،571)والترمذي2(،600)ماجهوابن)73(،(5841)

/4المسندالاطراتانطر:حطأومولأحمدالحلبتجعلشاكرأحمدط.في(1)

مختصرة.9ته(رراجات(2)



الجهالةفيمساثلري@شاوةملل
-

5للألهالكبرى@،"وفي ط.(5647)ومملأه(6)والعلميةط.(5677)و(67

هريرة.أبيعنطرقمنالرسالة

أيضأ:وقال"،صحيححسنحدياهريرةابيلاحديثالترمذي:قال
ع@لا.النبيئأصحابمئالعلمأهلعندهذاعلىالعملس

@لحال:مجهولعلىلمثلة

روىمامئاله:فترقيها،أمور@لحالمجهولروايةتحفقد@

سفيان،عنالفزارفي،محمدبنإبراهيمحدثناقال:خالد،بنموسى

يشفعالقرانيجيءقال:عمر،ابنعنمجاهد،عنعاصم،عن
أمنعهكنتدائيعمله،منعمالةعامللكلردثيايقول:لصاحبه،

ثمالله،رضوانمنفتملأيمينك،ابسظفيقال:فأكرمه،والنوم،اللذة
الكرامة،كسوةويكمسىالله،رضوانمنفتملأشمالكابسطيقال:

الكرامة.تاجويلبسالكرامة،بحليةويحفى

المتقدم.بالإسنادخالد،بنموسىعن(3312)الدارميأخرجه:
مثللأنثالمرفوعبحكمأتهإلاعمرابنكلاممنكانوإنوالحديث

بالرأي.يقاللاالكلامهذا
هذاالفريالي.ختنويقال:شاميخالدبنموسىفيهالإسنادهذا

فيمجويهوابن3(،)اوووالأسماءلاالكنى9فيمسلملهترجمالراوي

بحدهمأومنالتابعبنأسماءكر@فيوالدارقطني)4461(،مسلمأمرجال

2الكمال،تهذيب@فيوالمزي)1811(، 5 7 فيهأحدينقلولممم@6(،4)7/

9/1"الثقات"فيحبانابنونكرهتعديلأ،ولاجرحا ابنتوئيقأنإلا.61

ماولكنالمجاهيل،بتوثيقبتساهلهمعروفلأنهعليه.ئعؤللاهذاحبان

منها:امورحصوصاالراويلهذاتوئيقهنقبلبجعلنا

تسعةسننهفيلهأخرجعهبالروايةالمعروتوهوطاثلأالدارميإنا-

العدد.هذاالدارميلهويخزجفيهمتكلماالراويهذايكونفلاحديثا،عثر

من(140)(2479)متابعة-7/951له-خرجكظاثهمسلماإن-2



-

يللف@ائد@لعلل@لجامعفي

فيالدهبيقال"،المسجد...فيألبتكت"قال:عمر،ابنحدبث
0الموقظقه:" ئوثقولماحدهما،أوالشيخين-يعني:به-احتجافمن9إ7

لأ.قويحديثهثقةفهوغمز،ولا

التلامذ.منوئلاثةشيوخ،خمسةلهالمزيفكر-3

حاله.تقوىلهمسلموبتخريجعينميجهالةارتفعتفقدتفدمماوعلى

القرا@،فيحجةوهوالنجود،أبيابنوهوعاصمأإسنادهفيأنكما
فيالجامع"فيكماأحمدالإماموثقهفقدفبممامختلفالحديثفيولكن
1/4العللا لمأ..7)"الثقات"فيالعجليوكذلكثقته،"فقال:(357)7

3"الطبقاتدافيسعدابنفقالحفظه،فيتكلممنأما 1 7 عا@6:إ/
فيالمزينقلهفيماالدارقطنيوقالحديثهاا،فيالخطأكثيركانأثهإلاثقة

6الكما@اتهديب9 / الحنبليرجبابنوقالشيء"،حفظهفي2(:إلاما4
2/87الترمذي!عللشرح"في أنإلاثقفبهدلةبنالوعاصمهمام:ط.5

لهصدوق":(3054)التقريبالا"فيحجرابنوقالاضطرابأ"،حفظهفي

وهام!.ا

إفاامابمنكر،يأتلمإفاالحديتحسىصدوقاعاصميكونهذافعلى
حديثه.صحيحمنفهوتوحو)فاروايته،تقبلفلاخولف،

رواهالحجاجبنشعبةلأنثمرسلأنهالحديثهذافيالصوابولعل
مرسلأ.بهمجاهد،عنمرةبنعمروعن

)05503(،شيبةأبيوابنم@،للا.لأالزهد"فيالمباركابنأخرجه:

بالاسنادشعبة،عنطرقمن(101)"القران@افضائلفيالضري@وابن
المنفدم.

اخر.وجهمنأيضأمرسلامجاهدعنالحديثهذاصروي

منصور:قالقال:زائدفطريقمن(30551)شيبةأبيابناخرجه:
مرسلأ.فذكرهمجاهلإ"،عن@احدئت



الجهالةفيمسئلل@نافىةمحلل
-

منصرربينماالواسطةلإبهاممجاهد،إلىضعيفإسنادوهذا

هد.ومجا

روىما@لنكارة:@سمعليهو@طلقر@ويهبجهالةومما@مل@

رجل:قالقال:@نه،مالكبنأن@عنالسدوسي،ترةأبيبنالمغيرة
@ا.وتوكل@ا@مقلهاقال:وأتوكل؟أطلقهاأووأتوكلأعقلهاالله،رسوليا

2ولالكماال@تهذيبفيكماالقدرأفيإأبو@اودأخرجه: 0 1

6للأ بياوابن6/65،2لهالصغير@،العلل@اوفي(7152)والترمذي3(،7

بتحقيقي،(3132)الذيى"@فيكماخزيمةوابن)11(،"التوكل"فيالدنيا
6/3@الكامل"فيعديوابن نعيموأبو)24(،الأمثا@ا@فيالئيخوأبو5،2

8/3الأولياطحليةفيإ ليوالبيهفي9،0
العلميةط.(1212)المنمعبه"

لم.الرسالةفيوالقجري)359(،لهالادا@،وفيالرشد.@(1161)و

3 1 به.قرة،أبيبنالمغيرةعنطرقمن8

فيكماالقطانالنعنهقالقرة،أبيبنالمغيرةفيهمعلولإسنادهذا
10/2"اقهذيبلأتهذيب فيحجرابنضطوقال"،لهطيعرفلا":41

مستور!.9:(6لهلا"لتفريبا"

الأن.بهذاالعلمأهلأعلهقدهذاحديئهنف@المغيرةجهالةوعلى

6يلا7/102@االكمالالتهذيبفيالمزينقلفقد @اودأبيعن(73

1الاعتداال@4/ميزانفيوالذهبيوالترمذي، 6 فال:أئها@انيحيىعن5

6/2لهالصغير،،العلل"وفي(2517)عقبالترمذينقلوكذامنكرإ،@ 5 6

2/1القديى!دفيضفيالمناويونقليحيى.عنعلي،بنعمروعن 0

عن

الصغير"لاالعللفيالترمذ@وقالمنكرإ،أته"الفلاس:عنحكىأنهالترمذي

2 5 6 بنأن@حديثمننعرفهلاالوجههذامنكريبحديثوهذا6:إ/

الوب.هذامنإلامالك

الوجه:هذاغيرمنالحديثهذارويوقد

وابن)179(،و(970)"والمثانيلآحادا"فيعاصمأبيابنفأخرجه:



-

@ئديللف@@لعللفي@لجامع

"فيقانع
3/6والحاكم3(،17)حبانوابن7(،21)الصحابظمعجم 2،3

مسند"فيوالقضاعيول@205(،(5027)الصحابتامعرفة9فينحيموأبو

(1121)و(0121)ر(021لا"الإيمانشعب"فيوالبيهقي)336(،المئهالمجه

بنيعقوبطريقمنالرشدط.(1160)و(1159)و(1158)والعلميةط.

.@النبيعنابيه،عنأمية،بنعمروبنجعفرع@الله،عبد

فيقانعوابن)179(،"والمثانيالاحاد"فيعاصمأبيابنروايةفي
"

والقضاعي)8205(،الصحاتجهمعرفة"فينعيموأبي)217(،الصحا@همحجم
"فيوالبيهقي)336(،"الشهاب@المسدفي

(1121)و(9021)الإيمان!سعب

."ونوكلقيدها"بلفظ:جاعتالرشدط.(1160)و(1158)والحلمبةط.

الطريق.هذامنالحديطهذاتصحيحإلىالعلماءبعضذهبوقد
جيد"سده"ك@326:المستدرك،تلخيص"فيالذهيقال

2/1القديىافيض9فيالماويونقل 0

إسناثه"قال:أنهالزركئيعن

والطبرانيخزيمةابندارواهقوله:العراقيعنأيضاونفل"،صحيح
(2)

من

يتقوى".وبهوتوكلادتيدهابلفظ:جيد@اسنادالضمريأيةبنعمروحديث

إذاأعنيمقبولعمروبنيعقوبفإننظرةفيهالنصحيحمذاولكن

العلماءمناحديوثقهولمهذه،لرواينهمتابعةعلىأقفلمولكنيتوبع-

7/6"الثقات"فيذكرهحبانابنسوى بالصواب.أعلموالله4
2/3المهرظولأإتحاف)2061(،ملأ1/7"لأشرافاتحفة"وانظر. 4 4

(1848)

عنكنانة،أبيعنمخراق،بنزيادعنعوف،روىتخر:مثال@

مننفزفيهبيتبابعلىعحهاللهرسولقامقال:الأشعري،موسىأبي

4ال@لقنلاس"الدهيالحامظاشدراكدمحتصرةوانطر(1) 6 /5+.)6،8(
الرواية.ممهعلىقصلم((2)
سغاصطححوموبالتقريب،حاصالمصطلحهذاأنوليتنبما)7287(،التقرب1(3)

عدالعلماء.



الجهالةفيمسئلناكر@محلل
-

بعفادتيوأف@قال@قريث@
(1)

إلاالبيتفي@مل@قال:شمالمجاب،

@ختابن"فقال:أختنا،ابنفلانغيرالله،رسوليافقيل:قال:!(2)قرشثي

اد@موا@ذا@سترحموماقريث@يفيالأمرهذا@ا@نقال:ثمقال:منهم!القوم

منهم،ذلكيفعللبمفمنأقسطوا،قسموا@ذاعدلوا،حكموا@ذارحموا،
عدفهولاصرتمنهيقبللاوالنل@ى@جمعين،و@لمحئكة@ته@لعنةفعليه

4/3واحمد2(،ملأ91)شيبةأبيابنأخرجه: وأبو@اود9،6
والىوياني)9603(،والبزار1(،121)"نةال@فيإعاصمأبيوابن)2215(،

4الكمال@8/تهدبفيإوالمزيه(،لاهالصحا@همسند"في 1 (8ايكه0

الإسناد.بهدامخراق،بنزيادعنعوت،عنطرقمن

وهوكنانةوأبوجميلفأبيابنهووعوفثقات،رجالهإسنادهذا

8/4مالا@تهذيبفيإاورشقالالمحرشي 1 هوويقال.ام@:)ك@0

:(8327)"التقريب9فيقالحجرابنالحافظأنإلا."المزنيقرةبنمعاوية

قرة،بنمعاويةهوويقال:مجهول..،موسىأبيعنالقرسي،كنانةأبو"

12/1التهذيبتهذيبفيوقال.@يئبتولم ابنوقالهذا،يصخلألم:91

.@الحالمجهولالقطان:

6/2الأشراف!لأتحفةوانظر: 4 2(9151).

الخدري.سعيدأبيصالحديثوردوقد

ط.(2563)والحلميةط.(2هيك@لمالأوسطا1فيالطبرانيأخرجه:

للهاعوذبنمعاذطريقمن(2124)لها،لدعاعااوفي!ي@02(لصغير@ا9وفيلحديثا

الخدري.سعيدأبيعنالناجي،الصديقأبيعنعوف،حدئناقال:القرشي،

)عضد(.الاللساش@وشعاله.نهالداخليينعنا@وتجاناشادوصما

وتنكرقرل@،@ل@السبةوهذهالمعجمة،الثيىتخرماوفيالراءوقحالقاتلضم

الاعالطر"بلسقاطالسةمدهلحيصردماأكرلكى)القرل@هباسمالبةمنه

4/3لأنبلا .4وه5

ومختصرة.مطولةالروايتوبقيةأحمد،للا@اماللفظ



@لف@الدي@لعللفي@لجامع@=

لاوالله،عوذبنمعاذإلاعوفعنالحديثهذايرولم"عقبه:وقال

الأسناد".بهذاإلاسعيدابيعنيروى

فيحبانابنتفزدا@ععوذبنمعاذخلاماثقات،رجالهإصنادهذا
78"الثقات9فيعهفقالتوثيقص / هذاحديئهأنإلاالحديش@،مشقبم91:9

أسامقماب@وحمادجعفر،بن)محمدخالفمعاذألأنبمرة،شاذ

تخريجه.فيمجملينتقدمواوقدالأول،بالإسنادفرووهالثقفي(الوهابوعبد

رفاعة.حديطمنالوجههذاغيرمنوروي

2الهاشيبةأبيالنفأخرجه 3والحاكم4/03،4وأحمد8(،6 2 8 / 2

73و / عنأبيه،عنرفاعة،بنعبيدبنإسماعلعنخثيم،ابنطريقمن4

قالوا:غيركم؟!منفيكمالملفقال:قريثأ،@لىاللهرسوذجمعقال:جده،
منكم،وحليفكممنكم،لختكمابن"فقال:ومولانا،وحليفناأختناابنإلالا،

فيدنه@كبهلها@لعو@ثر،بغىفمنو@ماتصدققرلأ@مل@نمنكم،ومو@م
@لنار

يخرجاط.ولمالإسنادصحيححديثهذا9عقبه:الحاكم

غيرأحذيوثقهلمرفاعة،بنعبيدلنإسماعيلفيهةضعيفإسادوهو
2الئقاتفيحبانابن 8 يبالتقص@فيحجرابنوقال6،/

@(467):
الطريق.هذاعلىأحديتالعهولمتوبع،إناأي:مقبو@ه.ا

المولى9سيأتي:ماوعلىتفدمماعلىزياثةفبهالحديثوهذا
إلاتردالمالعبارتينهاتينأنيجدوطرقهالحديتلوجوهوالمتتبع@والحليف

الحكميمنعالمقالوهذامقالأ،إسناثهفيأنعلمتوقدالطريق،هذافي
لمخالفتهبهئعبألاوأنهشذونه،على@ليلأالعبارتينتلكيجعلبلبصحته،

سنده.ولضعفالصحاح،لأحاثيثا

4/5المهرظإتحاف"وانظر: 1 5(4589)

بنأن@حديثمنصحيحةشواهدالحديثمنالأولوللشطرقلت:
مطعم.بنجبيروحديثمالك



الجهالةفيمسا@لري@شاو:ملل
=

9وأحمد2(،هلأ93)ثيبةأبيابنفأخرجه: 1و311/ 7 731و2

2و 2 5/0والنسائي)7252(،والدارمي2،3وا2 لهالكبرى@،"وفي61

طربقمنلمأا)م@يعلىوابوالرسالة،ط.(0224)والعلميةط.(2392)

جمعحينيثس@اللهرسولإنقال:أنس،عنمرةبنمعاويةعنشعبف

لنا،أخبابنإلالا،قالوا:فيركم؟!منلحذفيكمالملفقال:الأنصار،

انفسهممن@لقوملختابن9في:اللهرسولفقال
(2)

.@@لقومالهنقال:او"

1/6"الأشراتنحمة"وانظر: 8 2/13المهرة!إتحافو"ا(،)ماه5 4

1/5المسند!أطراتو"1(،839) 2 8(0001).

3/1وأحمد2(،ملأ92)سيبةأبيابنوأخرجه: 7 1و2 و.7381

2وه 2و7 7 2و6 4/2ريلبخاوا@77 2 ومسلم@،6762@8/931و@3528@5
وفي5/601والنسائي9(،103)والترمذي)331(،(9501)3/601
يعلىوأبوالرسالة،ط.(0324)والعلميةط.(2393)لهالكبرى!،"

2يهوالبغوي)0323(،و(0732)و(0230) قتاثضعنشعبة،طريقمن(22

@حذنيكمهل9فقال:الأنصار،منناسا@اللهرسولجمعقال:أن@،عن

@لقوم@ختابن@ن"ففال-لج@.لنا،أخبابنإلالا،قالوا."فبركم؟من
أن@ردتو)فيومصيقمابجاهليةعهدممحدبثقربخالأ@نقال:نتم"منهم

إلى@ث@@برسولوترجعونبالدنيا@لناسيرجعأنترضونأقاوأتالفهم،هم

شعبا،و@ديا@ر@لناسسلكلو"عيئ:اللهرسولفقالبلى،قالوا:جم@بيوتكم

شعبهم!.الأنصار@رو@دىلسلكتشعباولىيا@ر@لانصاروسلكت
3/2أحمدوآخرجه: 0 أعطىقال:أن@،عنخميد،طريقمن1

حصنبنوعيينةالإبل،منمائةحالبىبنالأقرعخنينغنائممنجم@النبيئ

ضانمنا@اسأمحيه@اللهرسوذيعطيالأنصار:منناشفقالالإبل،منمائة

إلىفأرسلنلث،فسلغةدمائهم-مقسيوفناتقطزأوثمائنا-منسيوفهمتقطر

فقاللنا،أختابنإلالا،قالوا:"فيركم؟مننيكمالملفقال:الأنصار،

دهرقه.ةالعلميةط.النانيروايةميجاء

."دالقمةالحلمبة:طالشانيروايةفي



=
يللفعالد@لعلل@لجامعفي

يذمب@نترضون@ماوكذا؟كذاأقلتثممنهم،@لقومخت@ابن!:@اللهرسوذ
قال:اكعرسوليابلىقالوا:@دياركم؟إلىبمحمدوتذهبونبالدنيا@لناس

الأنصار@ري@و@@خذتشعبا،لو@باو@لو@خذ@لناسبيده،نفسيالر@لذي
الأنصار".من@مرءالكنتولولا@لهجرةوعي@تيكرشطالأنصارشعبهم،

الوجه:هذايخرمنوروي

عنخصيففبنيزيدطريقمن(1576)الكبير@"فيالطبرانيأخرجه:

فهمإ.@لقوم@ختابن"النبى@:قالقال:أبه،عنجبير،بننافع
1/1الزوائددادامجمعفيالهيثميقال ."الصحيحرجاذ@ارجائه:96

عنسليمان،أبيبنعثمانعنجريج،ابنروى@ر:مثال@

قالقال:حبثي،بناللهعبدعنمطعم،بنجبيربنمحمدبنسعيد

النار@افيرأسه@ل@هصوبسدرةقطع@امنالله-سيرو:رسول

1البيهقيطريقهومن)9325(،ألو@اودأخرجه: 3 9 / بننصرعن6

أسامةبنحمادوهوأسامةأبوحدثناقال:علي،

ط.(8557)والعلميةط.(1186)الكبرى"9فيالنسائيوأخرجه.

يزيدبنمخلدطريقمنالرسالة

2لا"المشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه: لأخيار،اتحفة@وفي(97
4لا ط.(2441)والحديطط.(2462)لمالأوسطالافيوالطبراني5(،7

9/2المخنارظيرإوالضياءالعلمية، تهذيب"فيوالمزي2(،51)37
12)اكا/3الكمال! عاصم.أبيطريقمنيه.23(4/011و(33

(2)

3)

4/1النهاينا"ديلأنيراابنقال والذينوأمال@سرهوموصعبطاننهأنهمأراد3:إ6
فيعلفهيجمعالمجتزلأنلذلد!والحيةالكرشواستعارأموره،فيعليهميعتمد
عيتمهديتيابهيصعوالرجلكرشس

2/3الهايقه@النبق.شجرةوالسدوثار@أبيروايةلفظ 53.

.(1487)الالمريبهدل@!ربماثبتثقةومر.ا

(6540)التقريسا"أومامالهصدوق1وهو:



الجهالةفيمسائلريم@شاو:محلل
=

لا"عقبهوقال"،الحرمسدرمقيعني:زياثةاالطبرانيروايةفيوجاء

ابنبهتفزدالإسناد،بهذاإلاخشيلناللهعبدعنالحديثهذايروى

جمريج

لأخيار"اتحفة"وفي(2ما.)"المشكلفرح"فيالطحاوي
1والبيهقي2(،1)"المنتخبدافيكماعللهفيوالخلال)0674(، 3 9 / من6

موسىبناللهعيدطريق

جريح،ابنعنالله(وعبيدعاصم،وأبوومخلد،اسامة،يأبوأربعتهم:

الإسنادبهذا

6/1البيهقيوأخرجه: 3 محمدبنعليالحسنأبووأخبرناقال:9

بنيوس@حدئناقال:إسحاق،ب@محمدبنالحسنأنبأناقال:المقرئ،

غير@اودأبيروايةبخحو@ذكرهعلي،بننصرحدثناقال:القاضي،يعقوب

ع@إ.النيعنخبئي،براللهعدعنمطعم،بنجبيرالنعنقال:أته

احتمالان:فيهالإسنادهذاقلت.

بننصريكونوبذلثمطعم،بنجبيربنمحمدهوجيرابنأنالأول:

ب@محمدعنوتارةسعيدعنتارةرواهحيثالروايةهذهفياضطربقدعلي

عليه.يدلالطريقةبهذهالإسنادلهذاالبيهقيوشاقجبير،

طريق،محمد@يبنسعيدسفىقدعليبننصرأنالآخر:والاحتمال

حمظه،لاوشملمالاضطراب،ينعدمفلدفعندبكنيته،اخرطريقفيوكناه

أعلم.وال@هالراجح،وهو

(4345)التقريبلأ@ينيع!كادوهر@قتة(1)

2لهاالمنمكلالن@رحميالطحاويةأخرجهاروايةفي(2) الأخيارالنحمةوير(97

صونيهاته@عاصم.ألرحدناقالمرروتبنبمرايمعن(47هل@

2لاالطحاويعدالطرصوسياميةألونلكفيحالمهوقدسعيدلنمحمد 9،)7

ديالطبراليعدالكئيملموأبو
لهعاصمأبيعن@روياه(2462)"الأوصط"

نكبلامخطئمرزوقبندالرابمالصوا@،علىمحمدلنسعيدوعندمما.

مع@ما،لمخالفته
الكسالتهديب1فيكعاالدارقطي-عنهللقد@ثو@ما،أله

1 3 6 / يرحعظرلهفيقاليخطنئكانأنهإلا@ثقف:(238)1
".



=
@ئدث@لف@@لعللفي@لجامع

علل:بثلاثمحلوذوالحديثقلت:

أيفيبالسماعيصزحولمعنعنوقدمدل@،جريجابنأنالأولى:
وصفه":(83)المدلسي@اطبقات"فيحجرابنقالالطرق.هذهمنطريق

ثهف@جريج،ابنتدلي@التدلي@شرالدارقطني:قالبالتدلي@،وكيرهالشائي

مجروح،.منسمعهفيماإلايدل@لاالتدلي@قبيح
فيالبخاريلهترجمفقدجهالة،فيهمحمدبنسعيدأن@لثانية:و@لعلة

1الكبير@4/التاريخ@ 4/5"والتعديحالجرح"فيحاتمأبيوابن)2171(،0 7

عقب"والإيهامالوهمبيان"فيالقطانابنوقالعنصوسكتا(255)
."حاللهتعرتفلا":(2067)

4/2"الثقات"فيفذكرهحبانابنالجميعوخالف 9 الذكرهذاأنإلا0
المجاهيل.بتوثيقصروفحبانابنمنهجلأنبه.يفرخلا

حبثيبناللهعبدمنمحمدبنسعيدسماعنف@@لثالثة:ولما@لعلة
تحفة"وفي(2)اطاقببل"المكلشرح9فيالطحاويقالفيه،مشكوك

اسمهفيالضختلفالرجلهذاأنغير":(4761)الأخيار"
(1)

منلي@

هذاومئلالحديث،هذايخرفيفكرألهنجدولمالحديت،بروايةالمشهورين

ويبعذحئ@،بناللهعبدعنذكرهقدهذاحديئهثمسبيله،هذهبمنيقوملا
إلابناللهعبدحديثمنشيئأنجدلملأنالقيه.يكونأنالقلوبمن
البيهقيونقل"،عميربنعبيدوهوالرجلهذاسنفوقستهمنعن
6/1 4 فال:أئهأحمدالإمامعنالحديت،هذاطرقمنلعددذكرهعقب1

سعيدسمعهلأدريلاتيف@جريج،ابنحديثإلاوضعيفمنقطعذلككل9

مرزوقبن@يرايملأناس@مه.فيدالمختلفت.قالائصادمحسدسعيدسيحني.(1)
وم@لياوقدسيدالنلمحمدةسماه

عهلرحديثهةبعدهالطحاويتولفلكعلىيدلتحريفومولممر،ةالمطبوعفي(2)

الانيوجدناالحديث،مناتحريحصاثو@لعالرجوعوعندالقنوشاطولفي
وانظر.أعلم.واللهبميعهعمير،بنعبيدطريقمن(2305)الكرىا"فيخرجه
1الكعالهيبلتف 0 9 / ل@.23(.4



الجهالةفيمسثلناوري@علل
-

."أعلمواللهسمحه،يكونأنويحتمللا؟أمحبمئيبناللهعبدمن

4/1لأشراتااتحفة"وانظر: 93(5242).

الوجه.هذاغيرمنرويوقد

فيوالخ@الطبعتين،كلتا(5615)@لأوسطا"فينيالطبرافأخرجه:
4"الموضح@ 6 / شريك،بنمحمدعنأبيه،عنوكيع،بنمليحطريقمن1

به.عانثفصعروة،عنأوس،بنعمروعنثينار،بنعمروعن

إلاديناربنعمروعنالحدبثهذايرولم"عقبه:الطبرانيقال

فيالخطيبونقل"،أبيهعنوكيع،بنمليحبهتفردشريك،لنمحمد
1/4@الموضح" برمحمدعنوكيع،بهتفردقال.إأتهالدارقطنيعن6

مليع.الهبهعنهوتفردشريك،
8/4"والتعديعالجرح"فيحاتمأبيابنفكرهفقدمليحأماقلت: 2 0

/9"الثقاتدافيحبانابنوذكرهتعديلأ،ولاجرحأفيهيذكرولما()الملأ

1 .@الحدبثمسنفيم"عنه:وقال9،5

النعهسكتوانفيهحبانابنقولئقبلالحالةهذهمثلفيقلت:

ولمالراوي،أحاثيثسرانهعلىيدلبماهناأتىحبانابنلأنةحاتمأبي
الروايةبهذهيتفردلموهوالرواة،بعضفيفعلمامتلذكرهبمجرديكتف

6/1البيهقيعندمحمد،بنالقاسمتابعهإتماتقدم،كما 4 0

به.وكيع،عن

الجرح9فيحاتمأبيابننقلفقدكلامفيههذاالقاسمأنإلا

7/1والتعديل! 6 بنالقاسمعنكتبت9قال:أثهزرعةأبيعن(682)0

فيه:قالأنهأبيهعنونقلبثيء"،عنهأحدثولمشيبفأليبنمحمد

نقلفقدالإسناد،هذافيالعلمأهلتكلموقدحديث@ط،وتركتعنهكتبت9

6/1البيهقي 4 0

وقدوكغ،عنحفظهأراهدماقال:أنهالحافظعليأبيعن

تابعهومنالزبيريأحمدابيروايةوالمحفو@القاسم-يعني:فيه-تكلموا

أوس،لنعمروعندينار،بنعمروعنشريث@بنمحمدعنروايته،على

."مرسلأ-@رو-اللهرسولأنعروة:عن



-

يالف@الد@لعللفي@لجامع

علبه.أقففلمسربكبنمحمدعنالزبيري،طريقأمافلت:

6/1البيهقيأخرجه:ماعليهوقفتوالذي فيوالخطيب4،0
سريك،بنمحمدعئمانابيعنمعاوية،أبيطريقمن@1/74،الموضح"

ر@ض:اللهرسولقالقال:عروة،عنأوس،بنعمروعنديار،بنعمروعن
صبا@.@لنارفيرئرسهمعلى@لت@بصنهم@لئدريقطعون@لذبن"

6/1البيهقيقالفقدالمرسلة،الروايةترجيحإلىالحلماءذهبوقد 4 0

هووهذاالمكي،شريكبنمحمدهوهذاعئمانأبو"المرسلة:الروايةعقب

مرسلا".عهالمحفوظ

فيالمرسلةالروايةترجيحفيالحافظعليابيكلامتقدموقدقلت:
محمد.بنالقاسمروابةعلىالكلاممعرض

الحديط.إرسالعلىتوبععثمانأباإنثم

1للاجامعهفيمحمررواهإذ 9 )0425(،ثاودابوطريقهومن(75

1والبيهقي 3 9 /6-1 4 0

عنثقيف،منرجلعنسليمان،أبيبنعثمانعن

عروة

."أوسبنعمروئقيفمنالرجليكونأنيثبما"عقبه:البيهقي

تكرروأنهئقيفصمناوسبنعمروأنالثه:هذافييزيدماقلت:
فيكونتقدمماعلىوباءالمسند،أومنهاالمرسلسواءالحديثطرقكلفي

المسند.منأرجحالمرسل

عروة.علىووقفهإرسالهفياختلفالحديثهذاإنثم

مرسلأ.عروةعنأوس،بنعمرورواهتفدمفكما
(2977)عقبالاثار"ثكلشرح"فيالطحاويعندجريجابن@رواه

6/1والبيهقي)7574(،الأخيار"تحفة9وفي بنعمروأخبرنيقال:3،9

اللةصبسدرةقطعمققال:به،يتجاصزه،ولمالزبيربنعروةعندينار،

صبأ.العذابعليه
الائار"مشكل@ئرحفيالطحاويعندالطائفيمسلمبنمحمدورواه



الجهالةفيمسثلل@سناوعلل
-

منرجلعندينار،بنعمروعن(47هي@الأخياراتحفةوفيا(2978)قبيل

يذكره.الزبيرابنسمعئقيف

هذاففيالموقوفة:إالروابةعفالآنار،مثكلشرح"فيالطحاويقال

سواهامنإلىولاعائئق@إلىإياهبهتجاوزبغيرعروةعلىإيقافةالحديث

الحديثنفيذكرممن
سمعتقال:رؤح،لناذكرهش@ءآيضأوفيهالأولين،(1)

بنعمروإلىن@بتفقال:عبينة،بنلسفبانالحديثهذاذكرتيقول:حامدأ

به،ئحدثثهف@سليمانأليبنعثمانإلىاذهبلي:لقالعنمافسألتهثينار

فيهفحدتن@عثمانإلىفذهبت
(2)

سفيان:قالإسنادهما،عليئاختلطبحديثين

كانتسدر؟صالأبوابهذهفقال:السدر،قطععنغروةبنهامفسألت

الحديثهذافيسفيانعنذكرناففيماالأبواب.هذهمنهافجعلقطعها،لأبي

أعنيعنه-البابهذا@يذكرناهالذيالحدبثعندينار،بنعمروسؤالهمن
ه@عنفيهفكرنامافدل@أجابهبمافيهوجوابهدينار،بنعمرو

عروفبنبم

مابهعادنسخلحقفماكانفقدصحيحينكاناإنالأولي@الحديثينأنأبيهعن

مععروةلأنالنهي،فلكفيلماالإباحةإلىنهىمنفيهماكان
وعلمهعدله

إلاضذهإلىالبيئ-ظع@عدهثبتقدشيئأيدعلاالعلمفيمنزلتهوجلالة

."الحديثيى...هذيننسخذكرنابماثبتله،نلكيوجبلما

(5241)ثاودأبوأخرجه:ماالأحاديثنلكعلةفييزيدومماةقلت

السدر،قطععنعروة،بنهثامسألتقال:اإبراهيم،بنحسانطريقمن

هيإتما)3؟والمصارعالأبوابهذهأنرىفقال.عروة،قصرإلىمستدوهو

لمجه.بأسلاوقال:أرضه،منقطعهعروةكانعروة،سدرمن

ماعنهثبتوقدعروفعلىموقوفارويالقولهذاأنتقدمقلت:

قوله.ينافي

تخريجهماويأتيأوسبنعمرووحدبثعائةاليةحديتيمني.(1)

المطبوع.فيمكذا(2)
)صرع(."داللانالوسط.فيمدخلهماج@يعأينضمانضصوبانبابان(3)



=

يالف@اند@لعللفي@لجامع

12/4@الأسرافتحفة"انظر: 1 4(19044).

الطريق.هذاغبرمنعاثةالسيدةعنمشدارويالحديتهذاأنغير

طريقمن(1231)البساماالروض"فيكمافوائدهفيتمامفاخرجه:
بنعروةعنثينار،بنعمروعنسعيد،بنوالأشعثالعبديثرأبيحصاد

قطعالمنوقال:الئدر،قطععننهى:@اللهرسولأنعائثة:عنالزبير،
صبا@.@@لعذ@عليه@ذصتسدرة

نقلهفيماحنبلبنأحمدكهقالسعيدبنالأشعثضعيف،إسنادوهذا

1/2الكمال!تهذيب"فيالمزيعنه 6 وكانبذاك،لي@مضطرب)515(:إ9

بئقةالي@"يه:قالأتهمعينبنيحيىعنونقلعليط،يحملعروبةأبيابن

عليبنعمروعنونقلضعيفإ،"وأخرى:ليء"لي@"أخرى:وقال
الحديط!.@متروكفيه:تالأتهالفلاس

ترجمة.علىلهأقففلمالعبديبثرأبوحمادوأما

لاالمرفوعةالرواياتأنديناربنعمروطريقفيالفولوخلاصط

اختلاتوقعفقدوالموقوفةالمرسلةالرواياتأماعنميالرواةلضعفةتصح

اسمأبهمأنهفلكمنوالوقف،الإرسالغيرفيوذلكفيها،عمروعلى
ذلكعلىزدأخرى،مرةالإسنادمنوحذفهمرة،باسمهوصرحمرة،شيخه

الحديثهذاروىلأنهمنقطعة.خاصةالحديثهذافيعروةعنروايتهفإن

فلوعروفبنهثامسؤالهثبتفقدوأيضأعروة،عناوس،بنعمروعن
@امأ.يسألأنا@يغ@مافيمهعروةعنثابتأسصاعهكان

إله.الإشارةسبقتالديأوسبنعمروحديثوأما

1هلهالرزاقعدأخرجه:مافهو شرح"فيالطحاويطريقهومن7(،9
من6/041والبيهقي)7574(،الأخيار@نحفة"وفي(2977)الانار!منمكل

بنعمروعندينار،بنعمروعنالخوزي-وهويزيد-بنإبراهيمطريق

تقطعهالافقلت:الئدر@رعه،افسدقدئقيفمنشيخأأدركتقال:أوس،

يقول:يث@اللهرسولسمعثأنافقال:فرع،،منإلا"قال:اللهرسولنف@



الجهالةفيمسائلري@صناو:@للى
-

(1)أقتلعهأنأكرهفأناصباأ@لعذ@ثعليهصتفرعمنإلاصدراقطعالمن
ص

يخره.مناوالزرع

بعلنين:معلولالأسنادبهذاوالحديث

الجرح"فيحاتمأبيابننقلفقدضعيف،يزيدبنإبراهيمإنالأولى:
2/9والتعدبلأ عنهوقالالحدلها،مترود"فبه:قالأتهأحمدعنما(.)1

عنهوقالبثقتأ،ليى"الدصري:برواية(463)تاريخهفيمعينبنيحيى

فيالنسائيعنهوقالعنط،سكتوا":(12)الصغبر"لأالضعفاءفيالبخاري
الحديثط@امتروكا(:ل@:"والمتروكونالضعفاء9

روايةفياضطربقدحالهضعفعلىإبراهمفإن@لثانية:ولما@لعلة
6/1البيهقيعهنقلهفيماالحافظعليأبوقالهذ@ بنإبراهيمحديث":40

ضي@ه.و)براهيممضطرب،يزيد

بنعمروعن(8للا/17الكبير""فيالطبرانيعندرواهمااضطرابهومن

عنجده،عنأبيه،عنشعيب،بنعمروعنالأحول،وسلبماندينار

@لتدرقطع@منيقول.الله-ش@،رسولسمعتقال:الثقفي،أوسبنعمرو

@لنار".فيبيتالهبنى@لثه@لزرعمنإلا

ته:ف@قبله،الذيمننكارةأئدالإسنادبهذاوالحديثقلت:

انوأمامنه،يقبلحتىكبيرأحافظألهيتطلبغريببإسنادجاء@رلأ:

فيه.وهمهعلىدلبرإلايكونفلاضعيف،بهينفرد

هذاسياقفيقالإذصحابياأوسبنعمرومنجعلأنهثانيا:

تابحيأوسبنعمروأنوالمعروفجم@مهاللهرسول@سمعتالإسناد:
(3)

لمو
هذهفياضطرابهشدةعلىوهذا@ليلجم@رو،الرسولمنسماعلهيئبت

بة.والرا

5واليهقيالطحاوي،عد(1) أقطعط.0

2لادالتفربديوهو(2) الحدلظ.دضروك:(72

كأ.991)لتقرياادنظر:ا(3)



=

@الفعائدالعللفي@لجامعى

روايتهم:فيقالوافإثهمالرواةرواهمايخالفهنامتنهأنثالثا:
الوجوهجميعمنرويمنهقريبأواللفظهذاالنار"فيرلسه@لثهلاصوب

دلهبنى@"الرواية:هذهفيفقالإبراهيموخالفهم@الطرقبقيةفيسياتيكما-

@لنار@ا.فيببتاله

فينعيموأبوالطبعتين،كلتا(3932)@االأوسط9فيالطبرانيأخرجه:
1الحلية!" 7 9 عنيزيد،بنإبراهيمعنسليمان،بنهامطريقمن3/

قال:علي،عنأبيه،عنعلي،بنمحمدبنالحسنعندينار،بنعمرو

دنه@لعنرسوله:منلادنه@منالنلس:فيفناد@رج،الله-@ز:!رسولقال

لسدر@طعقا

عندينار،بنعمروعنالحديثهذايرولم"عفبه:الطبرانيقال

سليمان@ه.بنهثامإلاإبراهيمعنولايزيد،بنإبراهيمإلامحمدبنالحسن

عنمحمد،بنالحسنحديثمنغريبحديت@اهذانعيم:أبووقال

بالجوزيالمعروتوهوإبراهيمإلاعهولاعمرو،إلاعنهيروهلمأبيه،
(1)

الجوزشعبينزلكانمكةسكئ
(2)

."إليهقسب

الحديثهذاوماترجمته،تفدمتإبراهيمضعيف،إسنادوهذاقلت:
هذابروايةتفرثهيكونوقدهذه،روايتهفياضطرابهعلى@خردليلإلا

منالاسنادهذاجاءداتماله،أصللاأثهعلىدليلاالطريقهذامنالحديث

منآخربإسنادإبراهيم-ةأعنيعنه-رويوقدوأخطائه،إبراهيمأوهام

ز@ه.عليحديث
@يالطحاويعدرواهفقد

تحفة"وفي(2981)الاثار"مشكلشرح9

@ه:عليعنمحمد،بنالحسنعندينار،بنعمروعن(4761)الأخيار"
@لتدر".قاطع@لتهلعنالناس:فافنعليئياقم9له:قالمجماللهرسولأن

بنالحسنوجعلهالحنفية-ابنوهومحمدا-الإسنادهذامنفأسقط

(272)دالتقريبهانطررلالرا@المعحمةبضمدالخوفيامربل(1)

د../2"الاطحح@راعداصظر.بسكةالخوز!دنمعبموبل(2)



الجهالةفيمساكل@الناوة@لل!
-

سوالحسن9عقبه:الطحاويقالمنقطع،إسنادوهوعلي،عنمحمد،

زمنهه.فيئولدولمعلي،منيسمعلممحمد

الرجه.هذاغيرمنرويوقد

1البيهقيفأخرجه: 3 9 / جريج،ابنعناليسع،بنمسعدةطريقمن6

لمنمج@:اللهرسولقالقال:الله،عبدبنجابرعندينار،بنعمروعن

@لنارأ.فيرلسه@ذصوبسدرةقطع

التاريخ9فيالخارينقلفقدمسعدة،لضعفضعيف.إسنادوهذا
338الكبير" حديثه،خرقنالثيء!لي@"قال:أنهأحمدعن(202يه7/

4والتعدي@98/)الجرحفيحاتمأبيابنونقلث@رلا،منذحديث@وتركنا 2 4

1به.لثعللاالحديث،منكرذا@،هويه:قالثاأي@عنا@693@
0،0

:(9508)عقبالكبير"السنناختمارفيالمهذب"فيكماالذهبيوقال

الكذابين!.منثاود:أبووقالضعفوه،وقدمسعدةرواه)كذا

مكانجابرأفذكرالصوابعلىالإسنادسردفيوهممسعدةفلعلتلت:

الحافظعليأبيعننقليختثهالبيهقيأنوهمه:علىيدلوماالزبير،بنعروة

1 3 9 / خطأ،وهوعليه،يتابعولممسعدة،حديثمنكتبناههكدا"قال:أته6

."قولهالزبيربنعروةعندينار،بنعمروعنجريج،ابنرواهلانما

1البيهقيفكروقدقلت: 3 9 / الرحمنعبدبنموسىإلىبسنده6

الروايةيعني:جريج-ابنعنأسامة،أبوحدثناقال:المسروقي،

علي،بننصرروايةفصارت"الإسناد:هذاعفالبيهقيقالالموقوفة-

(1)أسامةأليعن
علىرواهأسامةأبويكونآدويحتملمعلولة،بهذا

."لوجهينا

6/1البيهقيطريقهومنه@،239)داودألوأحرحتماعليب@لصربروايةيصي(1) 3 9

عنصليسانطأبيبرعئمادعىجريج،ابنعنأسامفأبيعنعلي،بننصرعن

فكرتقلموقدموعابصحيلناثهعدعنمطعم،بنجبيربنمحمدبنسعيد

الحديثمداتخريجأولفيالروايةهذه



=
يالفعائد@لعلل@لجامعفي

ماقلت:
ئبتئقةاسامةأباأنالوجهين،علىروايتهصحةيرجح

(1)

اعلم.واللهالطرق،تعددويحنمل
جده.عنأيه،عنحكيم،بنبهزحديطمنرويوقد

والبيهقي)0321(،@االبسامالروضدافيكمافوائدهفيتمامفأخرجه:
1 4 1 / عنأبيه،عنحكيم،بنبهزعنسعيب،بنالقاهرعبدطريقمن6
@لنار".فيرلسه@لتهبصوب@لثدرقاطع"بمجنه.اللهرسولقالقال:جده،

محفوظا@ا.كانإن"عقبه:البيهقيقال
فيالبخاريلهترجمالقاهرفحبدحسن،أنهظاهرهالإسنادوهذاقلت:

/6والتعديح!الجرح@@فيحاتمأبيوأبن)0391(،لم@3ه/الكببر!التاريخ"
8/4لماالثقات"فيحبانابنوذكرهعنميوسكتا(30للأ73 عنهوقال2،2

التهذيبا@اتهذيبفيحجرابنونقلالا،بأسبهلي@@@:(3510)عقبالبزار
3 2 3 / فيالذهبيوقال@ا،بهبأس@الاليه:قالئهاجزرةصالحعن6

بهلي@"فقال:فيهالقولحجرابنولخص@ا،داوثقة(3420)داالكاشف"

"بأس

بروايةتفردوقدبحال،الصدوقإلىيرتقيلاالقاهرعبدفحال
يستنكرمماالحديثهذاعدإلىالتفردهذايقو@ناوقدحدي@،هكذامثل

تفردند@":(5874)141-3/041لأالاعتدالدميزانفيالذهبيقالعليه،
فكيفصدوقا،الراويكونحالفيهذامنكرا@ايعذنهصومنالصدوق

المرتبة؟فيالصدوقنصكانإن
القاهر.عبدطريقغبرمنبهزعنالحديثهذارويوقدقلت:
1للأ/19الكبير@ا@افيالطبرانياخرجه:فقد كمافوائدهفيوتمام1(،0

1لا"البسامالروض@افي 6/1والبيهقي2(،2 4 أخزم،بنزيدطريقمن1
عنحكيم،بنبهزعنمخارق،أخيهعنالحارث،بنيحيىحدثناقال:

.(4142)لتقريباالا(2).(1وو7)يقريبها@
تفرثه.يحتمللابماتمردبنابلبطلافعلىليرومدا



الجهالةفيمسئلر@سنا،:علل
-

قاطع@ثه@لعنرسوله:منلا@لثهالينقال:النبيئ-@ه،عنجده،عنابيص
(1)

@لمدر"

علتان:فيهالإسنادهذا

ترجمة.علىلهأقفلمالحارث-ابنوهومخارقأ-أنالأولى:

فقدهذه،روايتهفياضطربقدالحارثبنيحيىأنالثانية:و@لعلة

9الضعفاء@9/2فيالعقيليعندورواهسمق،كمامخارقأخيهعنرواه 2

3و 9 6 0لاالمتناهيقماالعللدافيالجوزيابنطريقهومن4،/ أخيهعن(81

به.الطائيالحارثبنزهدم

9الضعفاء!9فيالعقيليقال 2 هذاعنإلابهزعنيحفطولا":2/

واصطرابلينإشا@هوفيالإسناد،هذابجررويوقداليئ

/4العقيليعنهقالففدالحارث،بنيحىبضعفأعلالحديثإنثم

3 1المعبود@اعون"فيابا@يالعظيموقاللما،حديثهيصحلأولا.95 5 3 / 14.

9
ومع

الربير،بنعروةعنيروىماأكثرنف@الرواية،مضطربفالحديثهذا

أبوالالا.نهويتخذالسدريقطعهووكاد
منالرغموعلىبه،القاهرعبدتفردإلىالحديثبذلثعادقلت:

ليالجوزيابننقلهبمامعلولأنهإلاالسندفلكحسنظاهر
العلل"

صحيع،حديثفيهلي@"قال:أتهأحمدالامامعن(1090)عقبالمتاهيتا

4/3فيالحقيليقالهوبما 9 اضطرابفيهاالبابهذافيداوالروايةة6

السدر".قطعفييصحولاوضعف،

(2981)قبيلالاثار"محئكلشرح"فيالطحاويأخرجه:بماوايضا

سفبانسمعتقال:الجعد،بنعليطريقمن(4761)الأخيار!تحفةوفيإ

الهفيعد(1)
عاضد،.@"

@لسدو".ناطعي@ثهرسولللعننمامروابةلفظ(2)

2/8الاكدا@هيزاد1فياللمبيقال(3) 2(2907).

الغاهر..عدطريقتقدمدقدنظر.@يهالكلاممدايلأ

لايعر@ا."



-

يللف@الد@لعلل@لجامعفي

بحديثفيهسمعناتدفقال:إالسدرقطععنوسئلالثوري-وهوسعيد-ابن

."علبهبهجاءالذيندريلا

قوله.منظاهرهوكماالبابلأحاديثسفيانمنتوهينفهذاقلت:

مختلفة.بتأويلاتالحديتهذاالعلمأهلتأولوقد

5لاعقبداودابوفقال 2 تطعالهنيعني:مختصر،@مذا@لحدبث:@3
لهيكونحقبغيروظلماعبثاو@لبهانم-@لسببلابنبهايشظلفلاةفيسدرة

@لنارا.فيرلصه@نه@فيهاءصؤب

14/1المعبود"عون9فيآباديالعظيموقال 52-1 5 عزوهعقب3

9ةللطبرانيسدر@لحرث@المنلزيادة:
كذاللإشكال،دافعةللمراد،مبينةوهي

الصغير"الجامعشرح9في
(1)

ثاودأبوبهاجابوماإلخ(،ثاود...أبو)سنل

النهايةا"فيوقالالصحيح،التأويلمنلهبدولاالعلماء،عليهوواففه
(2)

ة

قطعهعننهىالمدينة،سدروقيل:حرم،لأنهاةمكةسدربهأرادقيل:

الفلاةفييكونالذيالسدرأرادوقيل:إليها،يهاجرلمنوظلاأنسأليكون

فيقطعهظالمعليهفيتحاملإنانملكفيأووالحيوان،السبيلأباءبهيستظل

."بجرحق

عنديكلهذلكمنوأولى":(615)عقبالصحيحقلى"فيالألبانيوقال
فيالطبرانيزيالةأفادتهكماالحرم،سدرقطععلىمحمولالحديثالأ

تتمبنعمتهالذيلثهوالحمدالإضكال،يزولوبذلكحنثي،بناللهعبدحديث
لحات!.لصاا

بناللهعبدبنيزيدعنعيينة،بنسفيانروىتخر:مثال@

لمجتاللهرسولأنأيه:عنثابت،بنخزيمةبنعمارةعنالهاد،بنأسامة
@@ثبلىهنفيالنساءتأتوالا@لحق،منيستحيلا@لته@ن9قال:

6/2القدير"دميضانظر.لا( 6 7(8962).

(2)353/2-354.

الفحل.=لكنماشرفعهيرويعةابنتلسيذوالحميديالحميدفي،روايةلفظ(3



الجهالةفيمسئلر@صناو.محلل
-

6(،3لاالتفسبر"9فيمنصوربنوسعيدلهأ،3يلأالحميدفيأخرجه:

5/1وأحمد ط.(8982)لأالكبرى!فيوالنسائيل@27(،الجارودوابن3،2

3/8عوانةوأبوالرسالة،مأط.933)والعلمية حاتمأبيوابن)4924(،5
2ة"الثافعيا@اب"في 4المحاني!شرح"فيوالطحاوي1،5 3 ط.وفي3/

لأالمحلى"فيحزموابنك@(،ا6)الكبير!"فيوالطبراني)5134(،العلمية
11 38 9والبيهقئ1،/ 7 الإسناد.بهذاسفيان@عنطرقمن71/

1المحلى!"فيحزمابنوآخرجه: 38 / 1 شعيببنآحمدطريقمن1

حدثنيقال:الثور@-وهوسيان-عنمنصور،بنمحمدعنالنسائيئ،
عنثابت،ب@خزيمةبنعمارةعنالهاد،بنأسامةبناللهعبدبنيزيد

أبيه،

نقومصحيحانخبرانوهذانآخر:وحديتالحدي@هذاعقب
لأنله،لاسخشهذانلكانذلكإباحةفيخبرصحولوبهما،الحجة

اللهفصللماور@االخبرانفهذانتحريمصيأتيحتىمباحش@ءكلأنالأصل

لنا".تحريمه

طريقمنالقويةوالمتابحةالصحة،فظامرهعيينةابنإسنادأماقلت:

الثرريسفيانطريقأنإلاالأولى،للرهلةصحيحأالحديثتجعلالثوري

ابنأنفلثعلىيدلنفسصعيينةابنهوإتمافسفيانحزم،ابنمنوهم

ثابتبنمنصوربنمحمدعنالتسائي،طريقمنالحديثروىحزم

إئماالثوري،عنيرويلاهذامصوربنومحمدسفيان.عنالخزاعيئ،

نحيي@أصله@القرطيقالراححة.لاءالحميحيررابةفيوجاءلبانينيستجي!@

راصمكنتل@الياءعلىالفمةاستثقلتبأدمهاللامأعلتعلفحرثاولامهعينه
يمتحيجصى:النوقرأومستجين،مستحيودوالحمعمشحي،ةهذاعلىالفاعل

وانل،بنوصكرتميملعةويركنير،اب@عن@رويةشاكنةواحدةوياءالحاءبكسر
الالةعلىالضمةاسنتتنمفسكست،الحا.الأولى@ل@الباهحركةفبهائقلت

متحوررالجمعئ@ح،الماعلواسمللالما.،إحداهسافحنفتلسكت،

1/2القرطبياشفير"،الحومريتالهوصتجن، 6/2"الصحع@وانظر،4،2 3 2 4

ه.عئرقهالأريعالقراعاتفيودالسير)جا(،



-

يلفعالد@لعللفي@لجامع

5الكمال!تهذيب"فيالمزيذكرهفقدعيينفابنعنروايته 2 6 / 6(6221)

وفاةانكماالثسائيئ.برقملهصرقمعيينة،بنسفيانعنيرويأتهوفكر
عمرهيكونأنيجبهذافعلىهأ252)عامفيكانتمنصوربنمحمد
عنه.ويحدتالورفيسفيانيدركحتىسنة(91)

الاسناد،هذافيعمارةبذكروهملحباتهف@عييةبنسفيانطريقأما
وتدالطرق،بقيةمناثةفيسيأتيكماالئقاترواهمافيهيخالفمنخىونحا

فيه.سفيانترهيمإلىالعلماهلبعضذهب

ومناقبط:الثافعيئتداب@فيحاتمأبيابنعنهنقلهفبماالافعيئفقال
2 التاريخ@فيالبخارفيوقالالحديثإ،هذاإسنادفيس@يانغلط@:15

1الكبير" 3 6 سعمارةعنالهاد،ابنعنعيينة،ابنوقال)6092(:إ8/

عهنقلهفيمافقاليخه،حاتمابيقولواختلف@،وهموهوأبيه،عنخزيمف

ابنهو:إثماعيية،ابنفيهأخطأخطأ،هذا"يلا.21(:"العللفيإابنه
هرفي،عنمحمد،بناللهعبيدعنالسائب،بناللهعبدبنعليئعنالهاد،
الافعي@الاب"فيانجهعهنقلهفيماقالحينفيطهالتبيئعنخزيمفعن

2ومناقبها: حصين،بناللهعبدبناللهعبيدعنالهاد،ابنةالالصحيح:16

في"عوانة:أبووقاليالئبيئعنخزيمق@عنا@ععبدبنهرميعن
/2ثاودأبيسننمختصرعلىحائسيتمه"فيالفيمابنوقالنظرا،إسناثه

8 يرواه":7/971البيهقيوقالالهاد"،ابنحديثفيسفيانغلطدوقد:61
الحديثهذامدار"أيضأ:وقالإسنادط،فيفأخطأالهادابنعنعيينة،ابن
ابنحديثمنإلاأصلفيهخزيمةبنلعمارةولي@الله،عبدبنهرميعلى

."أعلمواللهخطأ،يرونهبالحديثالعلمواهلعيبتع

1النقي!الجوهر9فيالتركمانيابنفتعقبه 97 يقول:كيف"قائلأ:7/
عنتقدمفيماالبيهقيئأخرجهغيرهخزبصةعىرواهوقدهرفي،علىمداره
حدثنافقال:مسندهفيأحمدواخرجه:خزيمة،عنأحيحق@بنعمرو

تخريج@ميأتي(1)



الجهالةفيمساثلر@مسنا@علل
=

ئمخزيمفعنشداد،بناللهعبدعنسفيانطحدثناقال:الرحمن،عبد
بناللهعبدعنشعي@بنعمروعنحجج،حديثمنالبيهقبأخرجه

."أبيهاصماسمهفقلبحجاجغلطقال:إثمخزيمة،عنهرمي،

حديثمنكذلكالطحاويأخرجه:التركماني-ابنالقائل:ة-قلت

بناللهعدعنالحصين،بناللهعبيدعنالساثب،بنعليبناللهعبد

مما.كرفذمي،هر

وشأتيضعيفأحيحةبنعمروفطريقالبيهفبئقولالقولأنإلاقلت:
فيهفهذامسنده...فيأحمدأخرحه:فيهقالالذيالطريقوأمامناقئته،

خزيمة.عنرجل،عنشدا@بناللهعبدصوابه:سقط

بناللهعبدحديثمنكذلكالطحاويأخرجه:فقولهالأخيرتعقبهأما

هذافكلهرمي.بناللهعبدعنحصين،بناللهعبيدعنالسائب،بنعليئ

نسبفيالتركمانيابنوهموقدلاضطرابضعيفالسائبفطريقيصح،لا

الله.عبدبنهرمياسمهفيفالصوابهرمي،

يصح.ولاالطريقهذاغيرمنرويوقد

فيالنسافيقالعلبم@واختلفالسائببنعليبناللهعبدفرواه
السائبا.بناللهعبدعلىالاختلاتكر@:(8لما9)قبيلالكبرى"@

4المعانيأشرح"فيالطحاويفأخرجه: 3 العلميةط.وفي3/

عمرحدثنيقال:سعد،بنالليثطريقمن(43للاا
(1)

غفرةمولى
(2)

بنعليبناللهعبدعنى@،اللهرسولمؤفنبلالأخترباحبنت

عنالخطمي،حرميبناللهعبدعنالحصين،بناللهعبدعنالائبص

خزيمة.

بنشعيببنمحمدطريقمنكث@(7)الكبير"@فيالطبرانيواخرجه:

أتهالسائببنعليبناللهعبدعنغفرة،مولىعمرحدثناقال:شابور،

اتقريب@3394(.الإرساالهإكنيروكانضعيف،"ةالمدنياللهجدابنوهر(1)

سكفرقا.@ل@.السطوعفيتحرت(2)



-

@لفعائد@@لعللفي@لجامع

بالهاء-هرمي-بناللهعبدعنمحصن،بنحصينبناللهعبدعنأخبره،

ثابت.بنخزيمةعن

عمرعنالليث،طريقمن(373للاالكبير""فيالطبرانيوأخرجه:

عنحصين،بنعبيدعنالسائب،بنعليبناللهعبدعنغفرفمولى

نابت.بنخزيمةعنهرميئ،بناللهعبد

لمماط.940)والعلمبةط.(8لاماالكبرىلأ"فيالتسانيئوأخرحه.

مهرمزفيلراوا3(،37لطلكبير@ا"فينيلطراوا2(،004)حبانبنوالة،لرساا
1والبيهقيئ)875(،الفاصل!المحذث"في 9 6 بنعمروطريقمن7/

بنحصينعنالسالب،بناللهعبدعنهلال،ابيبنسحيدعنالحارث،

خزيمة.عنهرمي،عنمحصن،

5/1أحمدوأخرجه: 8/1الكبيرأالتاربخ"فيوالبخاري4،2 3 6

2للأ ط.(8941)والحلميةط.لم@990)الكبرى""فيوالثسائى0(،9

2/1"الكمالتهذيط"فيوالمزيالرسالة، 0 مولىحسانطريقمن(1177)0
عنعلي،بناللهعبدعنهلال،أبيبنسحيدعنسهلبنمحمد

به.خزيمقععنعمرو،بنهرمي

بنمحمدمولىحسانطريقمن(373لاالكيردا9فيالطبرانيوأخرجه:

الله.عدبنهرميعندهجاءانهإلاسل،

ممالمماط.2)والعلميةط.لم@991)داالكبرى"فيالتسائيوأخرجه:

بناللهعبدعنهلال،أبيبنسعيدعنيزيد،بنخالدطريقمنالرسالة

عنالله،عدبنهرميعنعلي،

إسناده،يضبطلمعليئبناللهعدأنةالاختلافهذاوملخصقلت:

سقطأمناكأنالطنرأكلبملا@هأبيسحيدسلي@وقالةالبخاري@رايةفيجاءد(
شةالبخرجمهوولدماهأ.)سةأواخرليتولحيسعيداف@نسميد،وينالبخارفيبين

لأنهحسانموبينهماالوساطةولحلعاسأ،(4لاخوفرقأهناكأنأىامأ94)
عمرر.بنمرميطريقهفيحاءالذيالوجد



الجهالةفىمسئللالالسناكملل
=

بناللهعبد"وقال:"،حصينبناللهعبد"فقال:أوجه،أربعةعلىفرواه

ثممحصن!بنحصين"وقال:حصينإ،بنعبيد9وقال:محصنأ،بنحصين
يزيد-بنخالدو)سنادحانإسنادفيتقدمكماالأساد-منيحذفهتارةإثه

بناللهعدبناللهعبيدالراوي:هذااسمو)ثمابصحيح،ليىكلهوهذا

فهوالإسنادمنإسقاطهواماالحديث.طرقلقبةفيسبأنيكماحصين

شك.بلاومم

الثصعبدبنهرميئاسمفياختلففمانهعليه:الثانيالاختلافأما

ولمهرميأ9وقال:هرمي!بناللهعبد"وقال:"،حرميبناللهعبد"فقال:
"وقال:عمرو"،بنهرمي"وقال:يسبه،

الصواب،وهو"اللهعبدبنهرمي

1الكبير"التاريخ"فيالبخارفيقال 3 6 الثمه.عبديصحولا":(2906)8/

آخر.طريقمنالسائببنعليبناللهعبدعنالحديطهذارويوقد

ليعاصمأبيوابنبتحقبقي،(1198)مسندهفيالافعئفأخرجه:
0للا@والمئانيالاحاد" مأ993)ومأ992)الكبرى!9فيوالتسائيئ2(،8

الرسالة،ط.(8945)و(8944)و(8943)والعلميةط.(8994)و

)شرحوفي(4317)العلميةط.وفيك@34"المعانيشرح"فيوالطحاوي

الكبير@9فيوالطبراني2(،187)الأخيار"تحفة"وفي(1326)له"،المشكل

7/9والبيهقيئالطبعتي@،كلتا(6353)له"،لأوسطا"وفيل@473( 6،1

97بغداد!تاريخفياوالخطبب 3الغربط.وفي31/ 2 3 /4-43،2

قال:فع-ش@ابنوهوعليئ-بنمحمدطريقمن(245)تفسيرهفيوالبغوي

ترىماحمزة،أبايافقال:رجل،فسألهالقرظيكعببنمحمدمعكنت

قريث@،فيخهذافقال:سكت،أوفأعرضأ@بارهت؟فيالئساءإتيانفي

اللهمالله:عبدفقالالساثب-ب@عليبناللهعبديصي:فسأله-
فذرأ(2)

.22-2اك@التهنيسهدتهدبالظر(1)

تحرمعىبل@الأصليمعناهعنخرجحيقيغيرنداءومو(2)



-

ثللفعائد@لعللفي@لجامع

حلالاكانولو-

بناللهعبدأخبرنيثئمقال:شيئا،ذلكفيسمعيكنلم:(2)هرمنقال

الجربناحبحةبنعمرولقيأنهعلي
شهذفقال:(ذلك،عنفسأله(3)

رجلبن،شهاثةشهادتةعحداللهرسوذجعلالذينابتبنخزيمةلسمعث
فقالدبرها؟مقامرأتيآتيالله،رسولبافقال:ك@،النبيرجلأتىيقوذ.

لمج@اللهرسوذفطنئتمقال:ئلاثأ.أومرتينقالها"النعمجم@:اللهرسوذ
ننعم،قبلهافيدبرهامن@ما@لخرزتين؟ليفي@ر@لخرطتينلنى@يفقاد:
."@دبلرهنفيتانوا@لئساء@ننهاكمنعالىفذ@لثهدبرهافيو@ما

بنعمروعنالحديثهذايرولم":"الأوسط"فيالطبرانيقال

(4)أحيحة
فعيئإ.اكإبراهيمبهتفردالساثببنعليئبناللهعبدإلا

بعضهاالرواياتترجيحقرائنإحدىوهذهفصة،فيههكذاوالحديط

حاتمأبوعدهفقديه،اختلفواوقدأحيحةبنعمرويههذاأنإلابعضعلى
6/2والتعديل!الجرح"فيابةعنهنقلهفيما 8 فقال:الصحابة،من(12يثا2

بنعليبناللهعبدعنهروىثابت،بنخزيمةمنوسمعالتبيئء@عنالروى

أدريلالأوهذافقال:ا(س9)الاستيعاب!1فيالبرعبدابنفتعقبهالسائب!
انوفلكلأمه،هاسمبنالمطلبعبداخوهوأحيحةبنعمرولأنهوةما

الئجار،بنعدفيبنيمنزيدبنتسلمىتحتهكانتمنافعدبنهاسم
أحيحةبنعمرولهفولدتالخلاح،بنأحيحةبعدهعليهافخثفعنهافمات
فييرجغاليهمدوالخبر،الثسبأهلقولهذالأمميالمطلبعبدأخوفهو
فيكانمنئابتبنخزيمةوعنجمعالنبيئعنيرويأنومحاذهذا،مثل

ومختصرة.مطولةوالرواباتري،لطحااروايةلمط(1)
لالحاء.سرميا@لح.عدهتحرف(2)

بنفلانبنعمروعنأوالجر،بناحيحةبنعمروعنالشفعي.أروايةفيجاء(3)
برعررالطحاوي:اررايةوجاء@يشككشهأنافعي:انتالالجسى،بنأحيحة

."أيبقلالمحه:احيحقاأبي(

لالصاد.داصيحةا@لىالحديتثارالأوسطا@.الالمحجمفيتحر@لا(



الجهالةفيمسئلناو:ل@محللإ

يسمىأحيحةبنلعمروحفيدأيكونأنوعساهوصفت@اللذينوالزمنالسن

وبال@هفيه،شكلاوهمحاتمأبيابنذكرهفماوالاحح@إلىفنسبعمرا

كلامه.اننهىلاالتوفيق

:8/4التهذيبهتهذي@"فيفقالصحابياكونهرجححجرابنأنإلا

دلمالأنصاري،الحلاعأحيحةبنعمروقالو)تماحاتم،أليابنيشبه@الم
لذلكوقعتفقداخر،يكونأنيحتملبلالمشهورأحيحةولدكونهيتعين

"فيالمرزبانيئذكروقدنظائر،
إثهةوقالأحيحة،برعمروالشعراءلمامعجم

ئتو)نامعاوية،عندخطبلماعليئبنالحسنفيشعرألهوذكرمخضرئم،

فيو@الثيئيمتلمإدصحابيأ.كونهتعينوالإسلامالجاهليةأثوككونه
صىورصحابيئأنهذلثمنفيخرجالإسلام،يظهرلاأحدالأنصار

أعلمللهواصحابي،
4/1لأالإصابتهفيهداكلامهمننحوأكلنننكروقدقلت: (57المه0

فيالمرربانبذكرهوقدعليها،اقففلمالنبي-ط،عنرواينهوأماوقال:إ

لماعليبنالحسنفيشعرألهوألثدمحضرئمإتهوقال:الشعراء"لمعجم

مجيمالئبيئلأنصحابي.فهوكذلثكانو)نامعاوية،معضلحهعندخطب

نحتكأثهوالعجيب"،الإسلام...يظهرمنإلاالأنصارمنيبقلمماتحين

38فيفقالأحيحةبنبعمروالحيرأالتلخيص"فيالحديرأعل 7 /3

واختلفالحال،مجهولوهواحيحةبنعمروالإسنادهذاوفي)1451(:ا

أحيحة:بنعمروعن(4لما7)@االتقريب"فيوقالكئيرأ@ا،اختلافأإسنادهفي

جد@أ،جدالصحابيفكأنصحبةلهأنزعممنووهمالئالثة،منالمقبول

الحديطوأعلالإصابقا"وفيالتهذيباتهذب"فيقالهمابذلثفخالف

وقاليصحإ،ولمخزيمةعنحديطالهي@214(:الكاشف!"فيفقالالذهبب

1ولالتهذي@أتذهبفي جدأ!.مضطربوالحديث2:إ2

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

/7البيهقيئطريقهومنالتفسيرلا،3(إيملأمنصوربنسعيدفأخرجه:

1 97.



-

طلف@ائد@لعللفي@لجامع

5/2أحمدةوأخرجه 8/1الكبيرأالتاريخ"فيوالبخارئ1،5 3 6

ط.(8936)والعلميةلمالمأط.5)الكبرىلأفيإائيوال@للا.92(،

(3742)و(1374)لأالكبير@فيوالطبراني4(،1يماحبانوابنالرسالة،

منالحدبثط.)الحا(والعلميةط.(977)له"،الأوسط"وفي(3743)و

بناللهعبدبناللهعبيدعنالهاد،بنأسامةبناللهعبدبنيزيدطريق

به.خزيمة،ع@الواقفي،اللهعدبنهرميعنحصين،

بنخزيمةحديثمنرواهأنهنقدمفكمافيم@مضطربالهادوابن

هأط.962)والعلميةط.(9011)الكبرى!"فيالنسائيوأخرجه

3/4"المعانيشرح"فيوالطحاويالرسالة، (4327)العلمبةط.وفي4
دنهينظر@لا"قال:جمفه،النبيئعنهريرة،أبيعنمخلد،بنالحارثعنعنه،

@برها!.في@لمرلةباتيرجل@لى

ط.(8963)والعلميةط.(2109)داالكبرى"فيالنسائيوأخرجه:

أبيعنمخلد،بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعنعنه،الرسالة
ني@لمرأبأنيرجلالىنجنظرلادنه@@ن"فال:جمت،اللهرسولأنهريرة،
ثبرها".

:(1047)التقريبه1فيحجرابنالحافظعنهقالهذاوالحارث
صحابيأئهزعممنأخطأالحال،محهول"

اخرفيسيأتيهريرةأبيفطريقالحديثي@،علىتوبعالهادابنأنإلا
سعدبنالليثتابعهعليهالهادابنتوبعفقدخزيمةطريقواماالحديث،هذا

3/4الاثار"معانيشرح"فيالطحاوفيعندفرواه (43للاالعلميةط.وفي4

الحصينبناللهعبدبناللهعبيدقال:
(1)

عنالوائليئئمالأنصاري

تحريصوهودالحيىاالحطوع:في(1)
1واللحاشاالأسماءال@هذبفيالنوويقال(2) 3 المصنفينالحذاقالأنمة@اثة.1/

الئاني-@يليحصلالحاص،3الحامالشبالرجليخسبواأنوالأنسابالأسماءفي



الجهالةفيمساكلو@النا،:علل
-

هرمي
(1)

به.يكلوو،الئبيئعنئابت،بنخزيمةعنالوائلي،اللهعبدبن

اللهعدبناللهعيدباضطرابمعلولأتهإلاالصحة،ظاهرهالإسادمذا

خزيمة.عنهرفي،عنرواهتقدمفكمافيه

فيوالبخارئ)3122(،لدارمىوا)26961(،شيبةأبيابنوأخرجه:
8/1الكبيراالتاريخ" 3 2يلا5 للامامأط.االكبرى"فيوالئساثي0(،9

والطبرالي25،2واسط!:تاريخ"فيوبحشلالرسالة،مأط.937)والعلمية
بناللهعبدساللهعبيدعنكثير،بنالوليدطريقمن(3740)الكبير@9في

بنهرميعنالخطمي،قيىبنعمروبنالملكعبدعنالخطمي،الحصين

خزيمة.عنالله،عبد

الوليديتفردولمقي@إ،بنالملكعبد9ها:الإسنادفيزادئهااعني

إسحاق.بنمحمدعليهاتابعهبلالروايةبهذه

1الكبير@8/التاريخ"فيالبخارياخرجه:فقد 3 2للأ5 والشاثي0(،9
9للألاالكبرى"في الرسالةمأط.938)و(8937)والعلميةلمامأط.7)ولمأ8

عنالحصين،بناللهعبدبناللهعبيدعنإسحاق،بنمحمدطريقمن

به.خزيمفعنهرمي،صالخطمي،قي@بنالملكعد

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

2أحمدفأخرجه: 1 3 الكبير"في،والطبرانيل@291(،ماجهوابن5،/

9والبيهقى3(،537)و(4373) 7 بنعمروعنالحجاج،طريقمن71/

ثابت.بنخزيمةصهرفي،بناللهعبدعنكتمعيب،

نقلفقدعنعن،وقدأرطاةلنفالححاجضعيف،الإسنادوهذا

6"والتعدي@الجرح"فيحاشمأبيابن 9 فيه:قالأثهأبيهعن(673)31/

يلرملالأتهةالهاش@يالقرسيللانلنفلأ@لانيقولودالأرل،ليتك@لمماتدة=
فاندةلافلت@القرشي،الهاضميفيقولونيحكسونولاماشميا!كولهقرشاكينهمن

ترشيأ".كونههاشماكرلهمنيدزمفلت@حنلإ،التانيفي
تحري@وهولالحاءحرمي،"المطوع.في(1)



-
@ئد@لف@ي@لعلل@لجامعفي

لا2،صافهوحدثناقالاذادحديئ@يكتبالضعفا.،عنيدل@صدو@،"

فيه:قالأتهفرعةأبيعنونقلالسماح،بينإفاوحفظهصدقهفييرتاب
مدلى!.صدوق"

هرميبناللهلأعبدفقال:شيخهشيختسميةفيوهموقد
اليهقيئفتعقبه"

رواهوقدأيمااسماسمهفقلبالرجلاسمفيأرطاةبنحجاجغلط"فقال:

بنخزيمةعنالله،عبدبنهرميعنشعيب،بنعمروعنالصباح،بنمثنى

طريقمنالما/7البيهقيئأخرجه:فقدالصباحبنالمئنىطريقأما
فذكرهالصباحبنالمثنىعنأيوب،بنيحى

فيحاتمابيابننقلفقدالمثنى،لضعفضحيف،الإسنادوهذا
حدينهبساويلا"قال:أتهأحمدعن(4941)8/373والتعديعاالجرح9

وقالضعي@ه،"يه:قولهمعينبنيحىعنونقلالحديث،،مضطربشيئأ،
الحدلثما.دمتروك:(576)والمتروكوظالضعفاء9فيالثسائيئعنه

المثنى.طريقغيرمنتوبعقدالحجاجأنإلا

عنلهيعة،ابنطريقمن(3733)الكبير""فيالطبرانيفأخرجه:

به.هرمي،عنشعيب،بنعمرو

فهووكذلثمرارا،نرجمتهتفدمتوقدلهيعة،ابنفبهالإسنادوهذا
1"المجروحين"فيحبانابنعنهقال@قدمدلس، 8 عنيدل@كان":2/
."كتبهاحتراققبلالضعفاء

أخرى.منابعةللحدبثأنإلا
مأط.93ولاالعلميةيعلالمأط.الكبرى!"فيالتسائبئأخرجه:فقد

به.هرفي،عنئ@عيبصبنعمروعنالحكم،بنعليئطريقمنالرسالة

"التقريب"فيحجرابنالحافظعهقالالبناني،هوالحكمبنوعلي

ال@طوعليجاءمكدا(1)



الجهالةفيمساكلريمشاومحلل
=

1فيالذمببوقالتجط،بلاالأزد@ضغفهثققما:(4722) :(1)@@كاش@9

.@صدوق"

شعيب.بنعمروطريقعيرمنهرميعنالحديثرويوقد

8/1الكبيراالتاريخ9فيالبخارفيفأخرجه: 3 طريقمنيلا.92(6
سمعوهيبحدثناقال:سلمفبنالمغيرةحدثيقال:المئنى،بنمحمد

به.هرميأ،سمعالأعرج،حميد

8/1الكبير!التاريخ1فيالبخارئوأخرجه: 3 ابيابنعنيلا.92(6
وشال9شال:"دمئلهل:ظحميد،عنالهيد،بنحبيبعنعدي،

."مثلهأبيهعنحبب:بنإلراهيم

هرفي،علىتد@رفإتهاأخرىأسانيدمنقدمناهمامعالأسانيدوهذه
ومنزلته.ونسه،اسمم@فياخنلافات.ثلائةالراويهذاشخصيةفيوقعوقد

الأخر@.تلوالواحدةالاختلافاتهذهوسنناثى

3الكمال!نهذب"فيالمزيبينهفقداسمه:فيالاختلافأما 93 /7

(7155)
(3)

9فقال:
بنهرميوقيل.عتبت@بنهرميوقيل:اللهعبدبنهرمي

المدنيالخطميويقال.الواقفي،الأنصاريهرميبناللهعبدوقيل:عمرو،
.@صحبتهفيمختلف

مذااسمفيالحاصلالاختلافمدىالطرقتخريجفيتقدمقدقلت:

نقلاهكماا@اعبدبنهرمي"هو:الأسماءهذهمنالراجحأنإلاالراوي

8/1الكبير!التاريخ1فيالبخارفيعن 3 المزيلترجمتهبؤبوكذا)6092(،5

7/3الكمالالتهذيبفي /9الخهذيبانذهيبفيإوالذهبي7(،551)93

وموالكتا@،صلسخةلاشربناعلبااللهسنملالتفرسه،كبمحققص@ماثة(1)

.(6039)2/73به

المطوع.ليهكذا(2)
صذبفي،حجروابر2،7له9التهذيطتدبفيالذميمجراهرجرى@@@

.22-7/21لتهذيبها



-
@لف@الد@لعللفي@لجامع

2 7 فيماكولاوابن11/2،7"التهذيبتهذيبفياحجروابن3(،177)8
7/3"لإكمالا" 1 5.

أغربقدالهادابنطريقأنيفهمتقدمفممانسبه:فيالاختلافوأما
شديد.نظرفلكوفيالواقفيئ:الله!عبدبنهرميفنسبالطرقبقيةعن

ابنقالالبكائين،منوكانالخندقمعركةئهدصحابيئالواقفيأنوفلك
7/3الإكمال،@افيماكولا ياءالميموبعدوالراءالهاءبفتحهرميلاوأما:15

وهوسالم،بنكعببنمجدعةسنجدةبنرفاعةبناللهعبدبنهرمىفهو

البكائين،احدوهوتبوكا،إلاوالماهدالخندقشهدالواقميلهبقالواقف
عمروبنالملكعبدعنهروىئابت،بنخزيمةعنحثثاللهعبدبنوهرمي

فيالبرعبدابنوقال"،هرمفيهوقيل:شعيببنوعمروالخطمي،
لاالبكاثين،فيإسحاقابنذكرهكذاواقفبنيأحد":(2)الملأ"الالاستيعاب

5/3الغابفأأسدفيإالأثيرابنوقالهرمإ، هووالإسلامقديمكان":69
عليهيحملهمماعندهيكنفلمليحملهمبئاللهرسولأتواالذيىالبكائينأحد

الواقفياللهعبدبنلأهرفيقوله:مندهابنعنيخاونقل"،يبكونوهمفتولوا
عنقي@،بنئمامةعنإسحاق،ابنعنصروىيثبت،ولاالصحابةفيذكر

ابنوقالأصحابما،وأثوك@تاللهرسولعهدفيوكانا@ماعبدبنهرفي
2التهذيباتهذيب"فيحجر 8 / 1 اللهعبدبنهرميئأنبظهرالذي9ة1

الراويأيضاالواقفياوالخطمياللهعبدبنهرميغيركببرصحابيالواقفي
":(7276)التقريبه"فيوقالثابت@،بنخزيمةعن

اللهعبدبنهرمي

بناللهعدفقال:قلبه،منومنهمعمرو،ابنأوعتبةابنويقال:الخطمي،

@:(7277)فيأيضأوقالالثانيقهمنمستوروهوفوهم،هرمي
بنهرمي

ابنقالالمدني،فاء،ثممكسورةبقافالواقفيالأنصاريرفاعةبناللهعبد
بالخطميخلطهمنومموقدتبوك،غزوةفيالبكائينمنكانسعد:

اخرإعلالهذاوفيالواقفي،هولي@الخطميفإنهذاوعلىقلت:
الهاد.ابنلطريق

8/1الكبير"التاريخ"فيالبخاريفكرهفقدمنزلته:يخصماوأما 31 3



الجهالةفيمسئلري@شاو:محلل
=

7/3@الإكمالافيماكولاوابن)6092(، تهذيب"فيالمزيوقال1،5

3الكمالأ 93 فيق@أ)سثابتبنخزيمةعنواحدحديثدلهة(5517)7/

(4يملاالكاشت،9فيوالذهبيأدبارهت...،،فيالئساءإتيانعنالنهي

2د@،التهذي@تذهيب9وفي 78 / فيهينقللممنهمأحدأأنإلا@لا@17@9

نعدبلأ.ولاجرحا

5/5الئقات!دافيفذكرهحبانابنوأغرب القولحجرابنولخص.16

7يلاالتمريبما1فييه به.الحديثفيضعفمستور".فقال:إ(27

الحديطهذابرمونالعلمأهلجعلتقدمناهاالتيالعللفهذه

7/3الكما@هتهذيبد@فيالمزئفقالبالاضطراب، دوفي:(5571)93

2اقهذيبأالاتذ@بفيالذهبئوقالكبيرا،اضطرابإسناده 78 وفي9:9/

2التهذيب!تهذب"فيحجرابنوقالاضطرالمه،إسناده 7 / وفي11:9

كثير!.اضطراببمناده

إلىالثافعيذهبحيثفلثمنأكثرإلىالعلمأهلبعضذ@وقد

تداب"فيحاتمأبيابنعنهنفلهفيمافقالالباب،هدافييصحشيءلاأن

2ومناقبط:الافعي عنالدبر-فيالئساءإتيانفييعني:فيه-ليى@:15

يثبتلملاإنأيضأ.وقالثابشالا،حديثوالتحليلالتحريمفي@ك@تاللهرسول

ابننقلهفيماالبزاروقال"،صحيحسيءفيهفليسنعلمماغيريصحخبرفيه

387الحبير"التلخيص"فيحجر حديثأالبابفيأعلملا1(:إ145)3/

ئابتبنخزيمةعنفيهرويماوكلالإطلاق،فيولاالحظرفيلاصحيحأ

صحيحفغيرفيهطريقمن
(1)

انتهىا.

يصح.ولاهرفيطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

5/2أحمدفأخرجه: لعلميةاط.ك@995)لكبرى!ا"فيوالثسائيئ1،3

حل،رعنالأعرح،شدادبناللهعدعنسفيان،طريقمنالرسالةممامأط.ويلا

.@حر@ثم@لبارهنفي@لشاه@تيان"قال:الئبيئ-في،عنثابت،بنخزيمةعن

.(1455)عفا@ظرهاختصرفالأستلىأكفليأكساالبزارعارة(1)



=

@الف@الد@لعللفي@لجامع

خزيمة.عنالراويلجهالةضعي@.إسنادوهذا

/7لمنير"اولاالبدر)0353(،هه-3/53@الأشرافاداتحمةنظر:وا

6 4/4المهرظإنحافو@ا4،9 36-4 3 4يلا8 /2المسندأأطرافوإ9(،4

3 07-83 38الحبير"التلخيصوإ3(،512)0 6 /3(1451).

طلق.بنعليحديثمنالوجههذاغيرمنرويوقد

3الخيرقهلاإتحاتفيكمامسندهفيعمرأبيابنفأخرجه: 4 6 / 1

العلميةط.(0239)الكبرى""فيوالنسائى1(،166)والترمذي)295(،

ابنوهومسلمبنالملكعدعنوكيع،طريقمنالرسالةمأط.974)و

فسا@حدكم@ذا@:@لمجاللهرسولقالقال:عليئ،عنأبيميعنسلام،
.9لمجازهنفيتأتوا@لنساءولافلينوضا،

طلقبنعليئهوهذاوعلي"عقبه:الترمذيقال

حالد.بنأحمدوكيعأوخالفقلت:

9لأالكبرى"فيالتسايئأخرجه:فقد . ط.لم@975)والعلميةط.(23

لنعيسىعنالملك،عدسلامأبيعنخالد،بناحمدطريقمنالرسالة

طلق.بنعليئعنسلام،بنمسلمعنحطان،

أحمد.توبعوقد

طريقمن(54)المتشابماتلخيصتالي"فيالخطيبأخرجه:فقد
به.حطان،بنعيسىعنمسلم،بنالملكعدحدثناقال.نبابتع

وكغعلىيحمللاالوهمأنإلاالمتابعةهذهمنالرغموعلىقلت:
يقطريرجحماأنإلانفسه.الملكعبدمنالاختلاتبكونو)تمالجلالته،
أحمد.روايةبنحوفجاءالملكعبدطربقصرمنرويالحديثأنأحمد

والمثاني!دالاط@فيعاصمأبيوابن)4611(،الترمذفيأخرجه:فقد
8وللأالعلميةط.(209وللأ(5209)الكبرى""فيوالسائيئ1(،679) 97)

ط.وفي3/54الاثار!معانيشرح"فيوالطحاويالرسالة،ط.(8977)و

ام@/7لبيهقيوا4(،02و@1@914ولا@2237@حبانوابن@@4332@العلمية



الجهالةفيمسئلر@سناوملل
-

بنعليعنمسلم،عنحطان،بنعيسىعنالأحول،عاصمطريقمن

به.طلق،

التاريخدافيالبخارئلهترحمحطانبنعيىضعيف،الإسنادوهذا
6/3والتعدب@االجرح"فيحاتمأبيوابن)7272(،6/931الكبير! 5 2

تهذيب9فيالمزئلهوترجمتعديلأ،ولاجرحافيهيدكراولم(1515)
5/5الكمال! 4 5لا2 حبانابنوذكرهتعدير،ولاجرحافيهينقلولم(20

2الثقاتالافي 1 3 / اب@ولخص4(،1لاهالثقات،9فياسلىو@هوكذلك5

@امقبول!.:(5289)"التتريب"فيففالفيهالقولحجر

لهترجمسلامبنفمسلممنه،حالابأحسنلي@هناوشيخهقلت:

7/1الكبير!لأالتاريخفيالبخاري 4 الجرحدافيحاتمابيوابنل@011(،0
2والتعدي@98/ 1 7/1داالكما@داتهذيبفيوالمزفيهأ،ا0)3 0 0،)2256(

8/4@النهذيبتذهيب"فيوالذهبيئ 3 تهذيب@فيحجروابر)ك@66(،2

10/1التهذي@ما 2 القطانابنعهوقالتعديلا.ولاجرحأيهأحدينقلولم0

8/1الاعتدالميزانفيإالذهبىنقلهفيما 9 ال@،المحطجهول"685@1

فيحانابنوذكرهمقبو@ه":(6631)"التقريب"فيحجرابنعنهوقال
3الثقال@5/" نعبمأبيعنونقل)1931(،ئقاتهفيشاهينابنوذكره9،5

@@الكاش@9فيالدهبقوقالالمامونينإ،الئقاتأحدمسلمكانفيه:قوله

."وثق@ا:(5417)

7/1الأشرا@هتحفة"ةوانظر 53-1 5 المهرظإتحاتو"ل@4301(،4

7 1 2 / 1 1(01 4 7وا(92 1 3 / 1/7وا(14923)1 1 4(14924).

اخر.طريقوللحديت

8أحمدأخرجه:فقد 6 / مملم،،بنالملكعبدعنوكغ،عن1

شكلاوهموهداز@مططالبأبيبنعليمسندمنجعلهأنهإلا

الترمذقيأننلكوثليلطلق،بنعليئحديثمنأتهفيهالصوابإتمافيم@

علما-ال@حتمدةالطحةوهيالمكر-ط.ليأجلهو@العلمية،ط.في(1)



=
يلف@ائد@لعللفي@لجامع

الحديث:تبيلالشائيئوقالطلقإ،بنعليهوهذاوعلب"نلد:عقبقال
ترتيبليفلكعلىننهقدعساكرابنأنكما"،طلقبنعلبئحديثالذكر

7/1الأضرافالأتحفةفيالمزفيوفكرهلهه،الصحابتا:أسماء" 53-1 5 4

/4المسندألااطراتفيحجرابنوقالطلق،بنعليمسندفي(10344)
4 7 4(06 بنعليهوالحديثهذاراويعليأأنف@نيإلىيتباثوالذي":(40

طريقه،منمعروفوالحديثأيضا،حنفيعنهالراوينف@الحنفي،طلق
طالبأبيبنعليمسندفيوجدت@كذاولكن

عمر.حدبثمنرويوفد

عنوهران،بنسلمةعنزمعقيطريقمن(339)البزارفأخرجه:

لا@ل@ه@ن9يه:اللهرسولقالقال.عمر،عنالهادابنعنطاوس،

لالبارهنإ.فيتاتوا@لنساءلا@لحقمنبستحيي
هذامنإلاعمرعنيروىنحلمهلاالحديثوهذا"عقبه:البزارقال

الإسناد".بهذاالوجه

علتان:فيهضعيفالإسنادوهذا

تقدم.وقدزمعةضعفالأولى:
تقدم،كمافرواهروايتهفياضطربقدضحفهعلىزمعةأننية:و@ن

الهاد.ابنعنطاوس،عنسلمة،عن

9ولاالعلميةط.(90يه.لاالكبرى"فيالثسائيئوأخرجه: ط.ه@5

1/2@لأالمختارةفيالمقدسيوالضياءالرسالة، 6 بنزمعةطريقمنا(هل@9

رفعه.عمرقالقال:الها@ابنعنأل@عنطاوس،ابنعنصالح،

9لاالكبرى!9فيالثسائيواخرجه: ط.ى960)والعلميةط.(00

عنطاوس،عندينار،بنعمروعنصالح،بنزمعةطريقمنالرسالة
رفعه.عمرقالقال:الهاد،بنال@هعبد

تحريف.رهوهالهاليدابنالمطبوع:لي(1)



الجهالةفيمساثلفى:ن@@لال@محلل
-

أعلم.واللهزمعة،علىانتقدمماإلاهوماالرواياتهذهفاختلاف
7/2لأسراف!اتحفة"وانظر: 18-2 1 لم@401(.9

إلبه.الإشارةسبفتالذيهريرةأبيحديثأما

ط.ول964)والعلميةط.(1390)الكبرى،@فيالنسائيفأخرجه:

أبيعنمخلد،بنالحارثعنسهيل،حدثناقال:وهيب،طريقمنالرسالة
فيأتى@مرلتهرجلإلى@بنظر@دالالج@:اللهرسولفالقال:هريرة،

3/4الاثار"معاليشرح"فيالطحاوي العلميةط.وفي4

(44 حفة@وفي(1336)لهالاثار"،مشكللأشرحوفي(4325)و(32

المختاربنالعزيزعبدطريقمن(1923)ماجهوابن2(،ا)ههالأخياردا

عنهريرة،أبيعنمخلد،بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعن

به.ع@،الئبي

4الاثار@3/معانيشرح"فيالطحاويواخرجه: العلميةط.وفي4

محلد،بنالحارثعنسهيل،عنعياش،بنإسماعيلطريقمن(4328)

به.عحيور،النبيئعنهريرة،أبيعن

والحارثمحلد.بنالحارثعنسهيل،علىمدارهاالطرقوهذه

الحالجهول

الكبرى"1فيالنسائيطريقهومن)25902(،جامعهفيمعمروأخرجه:

عنصالح،أبيبنسهيلعنالرسالةمأط.965)والعلميةط.(90ال@

بنحوه.هريرةأبيعنمخلد،بنالحارث

8وللألعلميةا0ط(5190)لكبرى"ا9فيئيلشااوأخرجه: لةلرساا0ط(96

عنمخلد،بنالحارثعنصالح،أبيبنسهيلعنسفيان،عنوكغ،طريقمن

دبرهاأ.فيأنى@رأنهمن@ملعونص@:للهارسولقالفال:هريرة،أبي

.(1047)لققرسهلا(2)ممأ.ا20)باالتض"ديفقهةومو(1)



=
@لف@الدي@لعللفيالجامع

فأخرجه:عياس،بنإسماعيللفظهفيالرواةهؤلاءوخالف
3/4الاثار"معانيداشرحفيالطحاوي من(4328)العلميةط.وفي4

يكل@اللهرسولانهريرةأبيعنمخلد،بنالحارثعنسهيل،عنطريقه،
علىدنه@أنزلبماكفرنقدكاهنادبرها@وفيدر@قلوحانضأ@نىالمنفال:

كماهريرةأبيعنالهجيميتميمةأبيحديثمنيعرفإنمااللفظوهذا

مجهولهريرةأبيعنالراويانإلاثقات،رجالهاالأسانيد
مخلد.بنالحارثطريقغيرمنرويوالحديثنلك،تقدموقدالحال

عديوابنالطبعتين،كلتا(4754)لأوسط،ا@فيالطبرانيوأخرجه:
بنزكريابنيحىطريقمن(24يلاتفسيرهفيوالبغوي8/1،0الكامل!@افي

الرحمن،عبدبنالعلاءعن@الزنجيوهربنمسلمعنزائدة،أبي
ديأتى@لئسا،من@ملعونقال:ح@@الثبيعنهريرفأبيعنأبيه،عن

@دبلىهق
غيرالعلاءعنالحديئان)وهذاناخر:حديثأفكرمابعدعديابنقال
عنهه.مسلئميرويمامحفوظين،

38الحبير!التلخيص9فيحجرابنالحافظقال 9 مسلم9:(1542)3/
.@الأوهامكثيرصدو@فقيه@@:(6625)"التقريب"فيوقال@ضع@فيه

2/0وأحصد)16961(،شيبةأليابنفأخرجه: 4و84 والبخاري7،6
ماجهوابن9(،03ياداودوأبو)76(،02-3/91الكبير!التاريخ9في
لعلميةاط.(6109)الكبرىأ@فيوالشاثي1(،53)لشرمذيوا3(،6لا
معانيالمنرحفيوالطحاوي1(،07)الجارودوابنالرسالة،ط.(8967)و

3/4الآثار، 4لاالعلميةط.وفي5 لهالاثارإ،مشكلشرح@وفي(32

ا/الكبير"الضعفاء"فيوالعقيلي)5812(،الأخيار!تحفة"وفي(6130)
3 2/5الكامل!9فيعديوابن1،8 بنحمادطريقمناما/7والبيهقي1،2

عنهريرة،أبيعنالهجيمي،نميمةأبيعنالأثرم،حكيمعنسلمة،



الجهالةفيمسئلر@سناومحلل
-

كفر"نقد@برهافييمرأحائضا@وأتىالمنقال:@،النبي

ط.(8968)والعلمبةط.(1709)الكبرى!"فيالنسائيأخرجه:

الهجيمي،تميمةأبيعنالأثرم،حكيمع@سلحة،بنحمادطريقمنالرسالة
في@و@مرلقحانضا،أنى@مر@ة@المنفال:يلإ،النبيئعنهريرفأبيعن

المننهذافيصزاد@ه.محمل!علىأنزلبماكفرفقدكاهنألودبرها،

عبارةقردالمرفوعة-الباب-وأحاثيتواهئم،كلفيفهوكاهناا@و"عبارة:

أعلم.واللهالكفر،
الاهذاالبخاري:فقالالحديط،هداردإلىالعلمأهلبعضف@بوقد

الصريين،.فيهريرةأبيمنسماعتميمةلأبيبرفولاعليصيتابعلاحديث

الحديتهذاعنمحمدأداسألت:(41)الكبير"العلل"فيالترمذيوقال

جامعهفيوقالجدأ"،الحديثهذاوضعفالوجمعهذامنإلايعرفهللم

أبيعنالأثرم،حكيمحديطمنإلاالحدياهذانعرتلا":(135)عقب
التغليظ،علىالعلمأهلعندهذامعنى@)نماهريرة،أبيعنالهجيمي،تميمة

كانفلوبدينلر@،فليتصدقحائضاأتىدالهنقال:بئ،النبيعنرويوقد

قبلمنالحديصهذامحمدوضعفبالكفارة،يؤمر@يهلمكفرأالحائضإتيان

التقريبما"فيالحافظعنهقالالأثرم،حكيمفيهالإسناد

المنأوله:فيزادئهف@الحديث،هذامتن@حبطلموهولنإ،فب"ا(:)اوو

وهذهكفر!،لنقداخره:فيفزادالحديثهذارواةعنواغربحائضأ"@تى

عبارة

هذا.علىالأثرمحكيمتوبع

1ا-م@ا/الكبير"الفعفاء"فيالعقيليفأخرجه: 4 بنبكرطريقمن9

الهنقال:@،النبيعنهريرة،أبيعنمجاهد،عنليث،عنخني@،

كفر@.فقد@دبدرهقفيلو@لرجال@لشاءمنشئاأتى

الشاني.روايةلفظ(1)



-

الالف@ائد@لعللفي@لجامع

بنبكروأبوراشد،بنومعمرالثوري،سفياندارواهالعقيلي:قال

عياض،بنفضيلبنوعليالبشكري،عطاءبنيدويفوالمحاربيعياش،

فأوقفوم@.هريرةأبيعنمجاهد،عنليث،ص
هريرة.ابيعلىموقوفاالحديثهذارويوقد

ط.(9020)و(9019)و(9018)دالكبرىا"فيلنسائيافأخرجه:

8ولاالعلمية 08)و(96 لنالرحالنعبدطريقمنالرسالةلمأط.197)و(97

هريرة،أبيعنمجاهد،عنليث،عنالثوري-وهوسفيان-عنمهدي،

كفرأدبارهنفيوالرجالالشاءإتيانقال:

سليم-أبيابنهوهذا-الليثفإنضعيف.الإسادبهذاوالحديث
أتهوفلكمنكر،الحديثهذامتنإنثمالحديثعلماءعندضعيفوهو

الرجال"ةالثانيةالإحالةفيوجاءوالرجاولالشاءالأولى.االإحالةفيجاء
بونوالشاءالرجالفجمع"أ@بارهن"في:فقالالروايتان،اتفقتثموالشاط

اللغة.فيثبيهلهلي@وهذاالنسوة!،

الطريق.هذاغيرمنرويوقد

ط.ول972)والحلميةط.(1209)الكبرى"9فيالنساليفأخرجه:

عنمجاهد،عنبذيمقيبنعليعنالمؤدب،سعيدأبيطريقمنالرسالة

كفرلما.فقذوالشاءالرجالا@بارأتى@امنقال:هريرفأبي

أعلم.واللهموقوف،حسنإسنادوهذا
10/1دالأشرافانحفةةإوانظر 4 /7المنير"البدرو")05341(،0

38الحبير!التلخيصو"06،5 9 /3(5421).

ي:@@لر@ببهام-2

أواختصارأ،إمااسمه،ذكردونالحديثسندفيراويذىانهو

خطأ.ومولالمحاري!ال@طوع:فيوقع(1)

كمرظ."رواية.فيجاء(2)



الجهالةفيمسئلي@شا،:محللا

بنيبحضأوشيئ،أورجل،حدثناقبله:منفيقولبعينصحهلأأوتدليسأ،
عينعلىتدللاالتيالعباراتمنفلثغيرأوأشياخنا،بحضأوفلافى،

يخرهعنويمزهيعينهلابماموصوفأيذكرانمادالراوي،

مزيدالحديثأهلأعطاهاالتيالحديثعلومأفنانمنالفنوهذا

وتضعيفا،تصحيحاالأسابدعلىالحكمفيتأثيرمنلهولمالأهميته،اهتمام،

الحافظفبهفصنفالاختصاص،أهلبالتصيفأفردهفقدور@أ،قبولأ

ويخرهمبئكوال،بنالقاسموأبووالخطيب،سعيد،بنالغنيعد
منها:شيوخهمإلهامعلىالرواةتحملأسبابوللإبهام

تعببنه،فيشكأوالمبهم،الراو@اسمنسيقدالراوييكونأنا-

مبهمأ.بهفيأتي
الراويفيبهمهالمحدثبق،عندمرصيغيرالمبهمالراوييكونأن-2

السببهذايكونالغالبوفيعهالكئفلطريقوتوعيرالأمرهتعميةعه
شيوخهم.إبهامعلىللرواةالحاملهو

بكونفقدالجرح،أسبابلغيرالمبهمتدلي@أرادالراوييكونأن-3

عنه.الراويمنأصغرالمبهم

حكمه:

بتماميتصفواأنيجصالصحيحالحديترواةأنبهاالمسلمالأمورن
اورعلىالحاويالإسناددف@وعليهالعدالة،فييقدحمماوالسلامةالفبط

وضبطا.عدالةالراويفلكبحالللجهالةضعيفا،إسنادأيحدمبهم

الابهام:على@لتوثبق
@ونذلكعلىمقتصرأالثقة،حدثناالرواة:أحديقولأنصورته

ثقةيكونقدالمبهمفلكلأنثالمبهمالإسناديقويلاالتوئيقوهذاتسميته،

لإبها؟)اماثةالمحدنينادلسانانظر.(1)
تجحيتي.2مه/2والذكرظتجصرةاثرح"انظر:(2)
الإلها؟.)أبدمادةالمحدئين،للادانظر:(3)



-

ئدلف@ا@العلل@معلحيلحا@

غيرهعندضحيفاالراوي،فلكعد

عنه:و@لكنفديى@لمبهم@لر@تعببنطرق

فيالذيالحديثلتضحيفوسببأالأسانيد،لردمدعاةالإبهامكانلما
الحكميتمحتىالمبهمالراويلكشفيعملودالمحدئيقفإنمبهم،راوسنده
ذلك:لأجلاستعملوهاالتيالطرقومنبصيليقبماالحديثعلى

الراوينف@الواحد،الحديتطرقاستيحابالباحتعلىينعينا-
اخر.موضعفيبهمصزحأيأتيقدالمبهم

المبهمتج@ى@لثعلىوالسيرالعلمأهلتنصيص-2
ذلكياتيثمما،بحديثراوتفردعلىالمطلحونالنقادينصأن-3

الحديث.طرقبعضفيمبهماالراوي

لذلكأمندمالمعينفيهأسندآخرحديابوروداستدلواوربما-4

تلكوقوعيجوزإنهحيتمننظروفيهالحديث،نلكفيالمهمالراوي

اثنينلشخصينالواقعة

ةالابهامعلىلمثلة

الخبر،علةهوويكونكريب،بحديثالمبهمياتيماكثيرا@
قال:مسكين،بنسلآمروىمامئاله:@لحديث،فيالمخطئهوويكون
يغنون،يتلغبون،يلعبون،فجعلواوليمة،فيوائلأباسهدشيخحدثنا
اللهعبدسمعتوقال:حبوتهوائلأبوفحل

()
سمعتيقول:

(2)

(3)

(5)

الظر:

نظر

انظر:

لحبر

واأبو

2الحديشهعلمأنلالمعرفة 2 تجحقيقي1
شحقيقي.2ول/2والذكرمأالنبصرةلانمرح

بتحقيقي.لم@2/2رالتذكرقهاتصرةشرح@
الإنماديصمأنمووألاحتباءلهيخىالنيالتوبوهيالحاءمتلثة5

لاليدينالاخباءيكرنوقدعل@هارلدهطهر@لهءيجمعهابتوبلطهبل@
)حبا(.ثةطالعرب@واللسان@م،الهايق@1/5انطرةالنوب

بر=اللهعدمومااللهعديكودمذالعلىكوفيئسلمةسشقيقموتل



الجهالةفيمسفلةوي@شاكعلل
-

@لقلبأفي@لئفاقينبت@لغنا،9يقول:طزاللهرسول

1،3:"الملاهيفمفيإالدنياأبيوابن)7294(،اودأبو@أخرجه:

10/2والبيهقي مرفرعا.لاسنادابهذا2،3

وائل.أبيعنحذثالذيالئخلإبهاموذلثضعيف.الحديثوهذا

مسعود.ابنعلىموقوفأ@روي

قدرتعظيم"فيوالمروزي1،3:"الملاهيفم9فيالدنياأبيابنأخرجه:

موقوفأ.بهمسعو@بناللهعبدعنالنخعي،إبراهيمطريقمنلما(.)الصلاظ
منهوبلمسعودابنمنيسمعلمإبرايمنف@منقطع،الحديثوهذا

"المراسبل"فيحاتمأبيابننقلهفيماالمدبنيبنعليقالعنه،مراسيله

يه.النبيئأصحابمنأحدأيلقلمالنخعيإبراهيم"ا(:يه

2"الترمذيعللشرح"فيرجبابنونقل 77 / 53وا/عنرط.1 1

بناللهعبدعنليأسندلإبراهيم:قلت"تال:الأعمسعنهمامط.

سفيت،الذيفهوالله،عبدعنرجل،عنحدثتكإفاإبراهيم:فقالمسعود،

ا@ه.عدعنواحدغيرعنفهوالله،عبدقالقلت:ا@@ض

الإرسال،مكنردمو:(13)النحصبل!جامع"فيالعلانيوقال

ابنعنأرسلهبماذلكالبيهقيوخصمراسيلهصححواالأئمةمنوجماعة

5و/عترط.2لاا/"الترمذيعللشرح"فيرجبابن 4 ط.2

المسند،علىالمرسلترجحيقتضيوهذا"إبراهيم:كلامنقلبعدماهمام،

خاضه.مسعودابنعنأرسلهفيماخا@عالنخعيعنلكن

1/4@الإرضاثا@يالحيليقالمسمو@- ولااللهعبدعنالسصريقاللبفا.40

@ناعباس،ابنفهريخشهولااللهعبدعنالمكيقالدلؤاعسرو،ابنفهوينه

لاوا"عبدعنالكوفيتال@ناعمر،النفهرينبماولااللهعدعنالمدنيتال

صحوداابندهويخشه

الجميع-عناللهرضيمسعود-ابنمومهسلأياتيوأكرممماهر:قال
@اودلأبياللفظ(1)



=

@للفالاند@لعللفي@لجامع

منأحدأإبراهيميلقالم:(21)لابهلمراسيل!@فيحاتمأبووقال

شه.يسمعولمأنسادركو(منها...يسمعولمعائثةإلاجصيالنبيئأصحاب

يزيد.بنالرحمنعبدبنمحمذالموقوفةالروايةهذهعلىإبراهيموتابع

2اللهفان:إغائةكما@يمسندهفيالجعدبنعليأخرجه: م@2،-84

10/2والبيهقي1،3:"الملاهيذم"فيالديخاأبيوابن 2 بنمحمدطريقمن3

موقوفا.بهمسعو@ابنعنيزيد،بنالرحمنعبد

ابنعنروىإنهقالأحدأنعلملايزيدبنالرحمنعبدبنومحمد
مسعود.

:(2011)/3الإحياء"أحاثيثتخريج"فيالعراقينقلهفبماالبيهقيقال
مسعودا.ابنقولمنأئهالصحيحإ

والموقوتنظر،رفعهفي"م@2::"اللهفانإغاثة"فيالقيمابنوفال
."قولهمنمسعودابنعنصحيحوهو@أيصا:وقالأصحإ،

2/4@الدي@علومإحياء"فيالغزاليقال إلىبعضهم@رفعه":55
صحيحغيروهوبئاللهرسول

إبراهيم.علىموفوفاالحدبثهذاوروي
مغيرة.عن(19737)جامعهفيمعمرأخرجه:

ئابت.أبيبنحبيبطريقمن(21425)شيبةأبيابنوأخرجه:
عل!.موقوفأبهالنخعي،إبراهيمعنوجيب()مغيرة،كلاهما:

/3الإحياطأحاديثتخريج"فيالعراقينقلهفيماطاهرابنقال
فهويجا@ز،ولمإبراهيمعنمغيرة،عنشعبة،عنالئقات،الرواه:(2011)

:9/634المنير"البدر@افيالملقنابننفلهفيماوفال@،إبرايمقولمن

.@إبرا@مقولأنهفلثفيالأسانيد@رأصح

المئميخصديقناشرافب@)255(،/5الحديثيقاحجرابنموسوعة"انظر:
الله-وفقهالزبيري-وليد



الجهالةفيمسثلر@مسناو:علل
=

/27ال@سالد!معجطو@@،193ه@3ول/6الأثراتاتحفةوانظر:

1 5 .(2113)/4الحبير!النلخيصو")942(،2

الأحادبثلمخالفتهمنكرأمتنهوكان@لمبهم،الر@يمرو@رومما@

أهلمنالمغربمنرجلعنهند،أبيبنسعيدروىما@لصحيحة:
أباهأنالحديث-هذامثلفييكذبمنالباديةأهلمنوقليلالبادي@-
منالدفعةفاتتهمنأرأيتالله،نبيئيارو:حاللهلرسولقالحدثه

"فقد@دركتالفجرقبلعليهاوقفت@ا@ن@رو:اللهرسوللهفقالعرفات؟

الله-ك@رو:رسولليفقالالفجر؟أدركنيإنأرأيتالله،نبييافقلت:
فقد@دركتمه.الشمستطلع@نقبلعليهاوقفت@ن"

الئاعر،بنحجاجحدثناقال:)57(،التمييز""فيمسلمةأخرجه

قال:إسحاق،ابنعنأبي،حدنناقال.إبراهيم،بنيعقوبأخبرنيقال:

الاسناد.بهذاهند،أبيبنسعيدحدثن@

هذاومتنهو،منيعرتدلرسعيد،شيخوهومبهم،فيهالإسنادهذا

الباب.مذافيالصحيحةالأحاديطلمخالقهمنكر.الحديث

/4وأحمدك@31(،7)شيبةأبيوابن)998(،الحمبديأخرجه:فقد

93 1الكبيرالتاريخفيوالبخاري@@هموه0 3 6 /5-1 ومسلم@@797@37

1لاثاودوأبو7(،يلأالتمييز@"في 153)و(1530)ماجهوابن4(،9 م(،0

والحثاني!الاحاد"فيعاصمأبيوابن)5792(،و(890)ولام@(والترمذي
5/2والنسائي)759(، 5 2و6 6 (4012)و(4011)لهالكبرى"،"وفي4

3ولهو)7993(لعلميةاط.(0504)و 0وللا(99 لة،لرسااط.(34

2/2الاثار"معانيشرخفيإوالطحاوي 8 وفي(3862)العلميةط.وفي0

04)و(336لالهالاثار@،منكلالثرح 11)الأخيار@نحفة9وفي(86 79)

"فيقانعوابنبتحقيقي،(2822)خزيمةوابنا(،وللأمم@
الصحابقامعجم

2/2رقطنيلداوا)2983(،دحبابنوا1(،030) لعلميةاط.39-042

2وللا 7/1"الحلبة"فينعيموأبوالرصالة،ط.(51 19-1 ه/والبيهقي2،0



=
@ند@للف@@لعللفي@لجامع

5و611 1و21 13)والعلميةط.(1213)له@،المعرفة9وفي73 ط.(901

3/5لاستذكار!ا"فيالبرعبدوابنالوعي، وابن)1002(،والبغوي8،0
الوري.سفيانعنطرقمن4ها/3الغاقيأسد"فيالأئير

4/3حمدوأ)0131(،و(1309)لسيلطيااجه:خروأ 0 3و9 1،0

(1804)الكبرى!"فيوالنسائن)77(،التمييز"9فيومسلم)4981(،لدارميوا

/2الآنارامعانيشرح9فيوالطحاويالرسالة،ط.(4166)والحلميةط.
33لالهالانار"،مشكلشرح"وفي(3863)الحلمبةط.وفي082 وفيم(6
2/2والدارفطنيكثا(،7)الأخبار!تحفة9 4 ط.(2517)والعلميةط.0

2والحاكمالرسالة، 78 1والبيهقي2،/ 73 / شعبة.عنطرقمن5

عنعطاءبنبكيرعنوشعبة(الثرري،)سفيانكلاهما:

وأتاهبعرفة،واق@وهوع@،اللهرسولالشهدتةقاليعمر،بنالرحالنعبد
عرفة@لحبئ"فقال:الحج؟كيفالله،رسوليافقالوا:نجد،أهلمنناس
أيام،ثلاثةمنىأيامحجه،تتمفقدجمعليلةمنصلا@لفجرقبلجاءنمن
جلأرأر@فئمعليمهاثمفلاتاخرومنعلبه،فلا@ثميومينفيتعخلفمن

بهتيناثيفجعلخلفه،
للثوريأرىمايحيى:بنمحمدفال"@أ:3015)عقبماجهابنتال

منه!.أسرفحديثأ

عيينة:بنسفيانقالعمر:أبيابنقال":(890)عفالترمذيوقال
النوريسفيانرواهحدبثأجودوهذا

01/456المهرظإتحافوإ3(،597)6/305الأشرافههتحفة"وانظر:

خطا.عطاطعنبكير،عنةادالاشدكار،شالعطبوعفي(1)
هيوبال@زثلفق@البيتليلةالاي::63ولالأحوذمحهشحفةميالمباركفوريقال(2)

1/2الهابفا"فيالأثبرابنونالالعبدا،لبة 9 "ة6
سمبتللمزدلمة،علمجمع:

فىماغربوانظر:بها"،اجتحاأهطالماا.وص@م@لأد@بذلك،
..640"الصحيجن

4/93احمدالامامروايةلفظ(3) 1



الجهالةفيمساكلرالسناو:محلل
-

2المسند@4/أطراتوا)76531(، 7 5لا9 21/3الجامع!المسندو"9(،8 6 5

-3 6 6(9589).

في@لرئيسةهي@لعلةتلكوتكونبهم،ر@بريرور@لحديثوقد@
@نالبحثبعديبينكثيرة،@ختلافات@لعلةهذهعلىتتفرعثم@لحديث،

إدىكثيرايريث@قددسند@لمحلدبالجهالة،@ملاله@لحديثفي@لصو@ب

بما@لحديثبمتنتتعلق@خرىعلةإلى@لبحثفينتهيالمنن،@محل

عنيسافي،بنهلالعنمنصور،روىمامثاله:و@لودف،بالرفعيتعلق

ليلى،أبيبنالرحالنعبدعنميمودب،بنعمروصخئيمبنربغ

قالالأنصاري:يعنيأيوبأبوقالقالت:الأنصارمنامرأ؟عن

أقرمننهن@@لقر@ن؟ئلثليلةفييقرأأن9؟سجز@حدكميك@رو:اللهرسول

"@لقر@نثلثقرأ@رقرأ@لئلثفقدالو@د@لصمد@لثهليلة:في

2للاوالترمذئ)222(،حميدبنعبدأخرجه: 2/1والشائي9(،8 7 2

ودي
(0701)والعلمبةط.(05171)و(9946)و(0681)لهالكبرى"،"

1وياويملأما( 0 4يلألكبير"ا"فينيلطراوالة،لرسااط.(44 لبيهقيوا2(،0

الرعبدوابنالرثد،ط.(2313)والعلميةط.(452لاالايمان!شعب"في

المعتر،بنمنصورعنقدامة،بنزائدةطريقمنالتمهيد@3/833"في

المنفدم.بالإمناد
إسرانيل.بعهوتا

ط.فيوجاءدخث@قهة@لعالعلميةط.الايماسهدثبمنالسطبوعفيتصحف(1)

الصواب.علىالرشد
صحيحأليىرمذاأيوسه،أبيأةاصوميا@رأتلكنقال.الترمذعاساسعلي(2)

لقفولم@البيعنروتأير@أبيزوجةوجدتالترجسةلمصاصالرجرعفعند

سابوابنالترمذيلهاررىأيوبأبيأةاصدلطوكذلثزوجها،عنرواتهاعلى

5الكماال@8/تهديطانطر.إوالنساني.الرمديلهاروىفقدالمرأةمذهأئا 87

5للا .(3512)ك@ك@الأضراشا@حفةفيالمزيجهلهاوكنالمأ.4

حميد.بنعدروايةلفظ(3)



-
@للف@ائد@لعلل@لجامعفي

3/33التمهيد،"فيالبرعبدوابن)7343(،الدارمىأخرجه:إذ من9

قدامة.بنزائدةحديثشحومنصور،عنإسرائيل،طريق

هذاروىأحدأنعرتولاحسنحديثهذا"عقبه:الترمذيقال

بنوالفضيلإسرائيلروايتهعلىوتابعهزائدة،روايةمنأحسنالحدبث

منصورعنالحديثهذاالثقاتمنواحدوغيرشعجةروىوقدعياض،

يهواضطربوا

إسناداالصحيحالحديثفياعرتلا@لأالكبرى":فيالنسائيئوقال

6/1"العلل@@فيالدارقطنيئوقالهذا"،منأطول 0 زائدةفرواه@:(1007)1

لأ.إسناده...فضبط

كبيرأ.اختلافأالحديطهذاإسنادفياختلفقدقلت:
(10450)والعلميةط.(10518)الكبرى""فيالثائئةأخرحهفقد

عياض،بنالفضيلطريقمن(4028)الكبير،"فيوالطبرانبئالرسالة،ط.
عنخئيم،بنربيععنميمون،بنعمروعنهلال،عنمنصور،عن

به.أيو@،أبيعنامرأتيعنليلى،أبيبنالرحمنعبد

بنلعمروشيخاخئيمبنربيعوجعلوأخر،الإسنادفيالفضيلقذمفقد

مخالفةالمضيلروايةتكونوبذلكد)سرائيل.زائدةروايةوالصوابميمون،

الترمذئ.قالكمامتابعةوليستو)سرائيل،زائدةلرواية
الحميد.عبدبنجريراسرائيل(د)زالدة،أي:وخالفهما

ط.(10447)والعلميةط.(10515)الكبرى""فيالنساثيئأخرجه:إذ

عنمنصور،عنجرير،طريقمن(4027)الكمير،"فيوالطبرانيالرسالة،
ايوبأبيعنالأنصار،منامرأةعنخثيم،بنالرسععنيساف،بنهلال

ليلى.أبيبنالرحمنوعدميونبنعمروفيهيذكرولمبهالأنصاري،
الصمد.عبدبنالعزيزعدأيضأوخالفهما

1الكبير@3/التاريخ"فيالبخارئفأخرجه: 2 فيوالتسائي)264(،6
1لاالكبرى@لا 0 فيوالطبرانيالرسالة،ط.(10451)والعلميةط.(51



الجهالةفيمسثلناو:لل@صلل
-

4لاالكبيرا" منصرر،حدثناقال:الصمد،عبدبنالعزيزعبدطريقمن(02

ليلى،ابيبنالرحمنعبدعنميمون،بنعمروعنحراش،بنربعيعن

1فقالأتاهاأيوبأباأنالأنصار:منامرأ؟عن
0 0 مردوعأ.فذكره0

لاواضحخطأوفيهامنصور،عنالحديطلرواةواضحةمخالفةوهذه

ذكرعلىيتابعهلمإذالصمد.عبدبنالعزيزلعبدإلاينسبأنيمكن

1الكبير@3/التاريح@افيالبخارئقالأحد.الصورةبهذهالإسناد 2 6

وقالخطأإ،هذاالكبرى:فيالتسائيوقاليصع،لاوربعي@:إ462@

عنمنصور،عنالحديثخطأ،ال@ذاكلاا(:5)لابنه"العلل@افيحاتمأبو

/6العللفيالدارقطنيوقالالاميمونبنعمروعنيسات،بنهلال

1 0 فيصفوهممنصور،عنالصمد،عبدبنالعزيزعبد@اورواه:(1007)2

أبيالنعنميمون،بنعمروعنحراش،بنربعيعنمنصور،عنرواه:
وجعلخثيم،بنالربيعالإسنادم@أسقطايو@،أبيعنامرأفعنليلى،

بنزائدةقولوالقولفيصووهمحراشبنربعييساتبرهلالمكان

قداض@.

آخر.طريقمنوروي

ط.(10446)والعلميةط.ي@1501(داالكبرىدافيالثسائيئأخرجه:

ثتلةيقولالأنصارئكانقال:خثيم،بنالربيععنمنذر،طريقمنالرسالة

القران.نلثعدلكانتلمحذ،اللههو

الربيع،عنالرواةخالفأتهإلائقةالثورييعلىابنهووالمنذر-
الراوياسموأبهمجهفمنايوبأبيوبينالربيعبينفيماالوساطةفأسقط

منيكونوقدتابعيأ،يكونقدلهذاالأنصاريعنفقال:@،الرسولعن

برالملالوالصواب.الطبات،جيعفي3حاأبيلاسدالعللفيمكذا@رد(1)

تابتلهو3حاأبيعدمقطالربغولعلمي@ودنه،بنعروعنالربغ،عنيسات،

اسلكتا@المتقلصيىالشغعدقليماكادالقطمناأنأواتخىلج،مصاثوفي

أعلمواللهالمتأخرفالنخثيالقطمناثوجنمحاتم،أبي
6لالافقريب(2) 89).



-

@هد@للف@@لعللفي@لجامع

ماوطريقهالحديثسياقفيأنعلىنفسه،أيوبأبايكونوتدالأنصار،

أعلم.واللهالأنصاري،أيوبأبوهوالراويهذاكونيرجح
عليه.واختلفالحجاجبنشعبةالحديطوروى

محمدبنحجاجعن(46-7)@القرآنفضائلفيإعبيدأبوأخرجه:إذ

عورلأا

3/1الكبير()التاريخفيوالبخاري4،ولأحمده/وأخرجه: 2 6

1ولهالعلميةط.(05161)الكبرى@@فيوالثسائيى،62) 0 ط.(44

1الأولياء!حلية"فينعيموأبوالة،الر@ 6 8 /7-1 6 بنمحمدطريقمن9

غدرجعفر

6/1"العلل"فيالدارقطنبوأخرجه: 0 طريقمن(1007)3
الوارثجدبنالصمدعبد

عنمنصور،عنضعبقماعنالصمد(وعبدوغتدر،)حجاج،ثلائتهم:
عنامرأفعنميمون،بنعمروعنخئيم،بنربيععنيساف،بنهلال

مرفوعأ.بهنصاريا،ايوبابي
ط.(10443)والعلميةط.(10511)الكبرى"فيإالتسائيوأخرجه:

الأخيارا)تحفةوفي(1211)الانار!مشكللأثرحفيوالطحاويالرسالة،
1الأولاء"حليةفيإنعيموأبر"(6706) 7 / 6و21 8 بناللهعيدطريقمن71/

العنبريمعاذبنمعاذأبيهعنمحاذ
طريقهومنالطبعتين،كلتامامأ.)الأوسط،"فيالطبرانيوأخرحه

التقريبا"موتطقبلبغدادتدملماعصره@خرفياختلطلكنهثبت،لنقةوهو.(1)
(1135).

.(5787)الترب"غملقهفيأنإلاالكتب،صحيحد@ققيوهو:(2)
.(4080)النقرسا"شحنهنينتق،لملصوموة(3)
ك@علاا@لى:الأولياطسليةوفيالعلميةط.النسقي!دشنمطوعميتحرف(4)

عدافما."

.(6740)لالتقريبمامتقناثقف@وهو.(5)



الجهالةفيمساكلي@سناوعللإ
-

الننسيطيمحمدبنعئمانطريقمنلملأا/7الأوليا@هحلية9فينعيمأبو
إبراهيمعنمدرك،بنعليئعنشعبفعنوالنيطي()معاذ،كلاهما:

به.مسعود،بناللهعبدعنخثيم،بنالربيععنالتخعيئ،

1الأولالموضعفيقالأتهنعيم:خلدقأبيمنوالعجب 1 7 تفزد2:9/

دفروىهلأا:/7الثانيالموضعفيقالحينفيضعبقه،عنمعاذبنمعاذبه
النشيطيوتابعهمدرك،بنعليئعنمعاذ،بنمعاذشعبة-عنأي:عنه-
عليمه.

شعبة.فيهاتوبعشجة،عنأخرأوجهمنالحديث@روي

5/1أحمدأخرجه:إذ طريقمن(2لاه(811)اما/2ومسلم9،5

سجد.بنبحيى

6/4أحمدوأخرجه: فينعيموأبو)112(،حميدبنوعبد4،2
1الحلبة!" 6 8 الطيالسي.داودأبيطريقمن7/

1الأولياطحلية"فينجمأبووأخرجه: 6 8 ب@عمروطريقمن7/

وقزمر

فادة،عنشعبة،عنمرزو@ابنوعمروداو@وأبو)يحيى،ئلاثتهم:

أبيعنطلحقعأبيبنمعدانعنالجعد،أبيبنسالمسمعتقال:
مرفوعأ.بهلدرداه،ا

بنوبكيزالعطار،يزيدبنوأبانعروبقطأبيبنسعيذعليه:شعبةوتابع

وهمامالسمي@أبي

بن)عليالحر@ينو@العلسيةو@الحديتط.الأومط،دالمححممنال@طوعفي(1)

بنعشادالاشب@عنا@حليتمذايروالل@الحديت:عفالطبراليوتالمحسد(

1محمد
0 الاسناد.وفيكذا،"قالا:)عتماد(علىالحرمينمحققاط.وعلق0،0

عنالطراليطريقمنروا.@ذنعبمأبيررايةفيالأسلوبارقةأعرفمهولم)علأ؟

أعلم.واللهالننيطي،صمدب@عنحاد
.(5110)لالتتريبه"أومملهفاضل،لحثقةةابامليوهو(2)

هلأا.ك@لالحلينهننسجمألوسام:مناتبلىأشار(3)



-

@للفالائد@لعللفي@لجامع

2/1مسلمفأخرجه: 9 الكبرى!"فيوالنسائي)062(،لم@ا1)8
أبيبنسعيدطريقمنالرسالةط.(04691)والعلميةط.(05371)
وبةعر

طريقمن(260)لم@ا1)اما/2ومسلم)1343(،الدارمي

الحطار.يزيدبنأبان

4أحمدةوأخرجه 4 7 / السميط.ابيبنبكيرطريقمن6

به.قتاثفعنوئكير(وأبان،)سعيد،ةثلاثتهم

أصحابة:قتادةعنرواهثابتصحيححديثهذا"نعيم:أبوقال
."@خرين..فيوأبان،وهمائم،عروبقعأبيبنسحيذ

الأنصاري.مسعودأبيحديثمنشعبةورواه
1لاالكبرى""فيالئسائيفأخرجه: 0 ط.(10461)والحلميةط.(52

المفضل.بنبشرطريقمنالرسالة
الأخيارألأتحفةوفي(1214)"المشكلشرح"فيالطحاويوأخرجه:

جرير.بنوهبطريقمن(6070)

خالد.بنأميةطريقمن(707)/17الكبير!9فيالطبرانيةواخرجه

غندر-طريقمنوو/7"الحلبة"فينعيمأبو:@وأض

قي@أبيعنشعبة،عنوغندر(وأمبة،ووهب،)بشر،أربعنهم:
مرفوعا.بهالأنصاريمسعودأبيعنميمون،بنعمروعنلأؤدي،ا

لحيالمريبكر(1)
مكادة@نع@تاةالنسفيلسحبعضليوتعأتهالأشرا@اتحفة"

أوخطا،ذلكأنالظنعلىولغلبمسعود،،الابنةالأولياطدحليةمطرعفي(2)
طريقصالحديتمذاخرجنجمألاأنالأول:لأمرر:ثالكتا@ليتحريف

جحل@ثافي:السشد.فيالسندهذانجدولمأبيميعنحنل،بنأحمدبناللهعد
ولموافقتهكنلوعحمظلاليسلموذلثالروافعلىحملهمنألدالكتب@يالومم

لالذلثالستأخرفالكتبصالالحليقهكتابأنالمحرو@من@لثالت:التقت.

أعلم.واللهشصفلحيذدوضليرهيمصرحعانتخدهأني@كن



الجهالةفيمساكلر@سناو:محلل
-

جع.الأنصاريمسعودأبيطريقعلىشحبةوتابع

6(،4-3)القرتن!فضائل"فيعبيدأبيعندالثورئسفيانفتابعه

4/1وأحمد 3/1الكبيراالتاريخ"فيوالبخارئ2،2 2 والطبراني)264(،6
.(706)الكير!71/"في

9فيالطحاو@عندكدامبنومسعر
وفي(1215)الآثارأئكلسرح

.(708)الكبير@71/@افيوالطبراني)1706(،الأخيار!تحفة"

تحفة"وفي(12للأاالاثار"نكللأشرحفيالطحاويعندوحصبن

.(6072)ر"لأخياا

7لاالكبير@9/71فيالطبرانيعندخحاث@بنومحمد

عنخحاثة(بنومحمدوحصين،ومسعر،الثور@،)سفيانأربعتهم.

أبيعنميمون،بنعمروعنثروانءبنالرحال@عبدوهوقي@-أبي
مرفوعأ.بهمسعود،

1للاعقبالتسائيئفقالالإسناد،هذاالعلماءأعلوقد 0 لمالو:(52
1الكبير!التاريخ"فيالبخاريوقالفله،علىعلمتهأحديتابعه 2 6 /3

هزيلوحديثهذا؟حديثين،في@أبيعلىينكريحيىوكان":(462)

فيالبرعبدابنوقال"،الجوربي@علىكل@النبيمسحالمغيرة:عن
هنا،الأوديقيىأبوالحديثهذاروىهكذاك@:إك@8التمهيد@"

بنعمروعنالاسنادبهذاسعبةرواهكماأيضآ،عنهالثورفيرواهوكذلك

أعلم.واللهخطأ،عنديوهرمثلههذاسناثهب@قي@،أبيعنميمون،
عنختيم،بنالربغعنهلال،عنمنصور،حديثفيهعنديوالصواب

الأنصار،منامرأةعنلبلى،أبيبنالرحلنعبدعنميمون،بنعمرو

أيوبإ.أبيعن

فيه.وخولف@خروجهمنالحديثشعبةوروى

ط.(10460)والعلمية.@(10528)@الكبر@"فيالئسائيئفأخرجه:

إسحاق،أبيعنشعبق@حدئناقال:المفضل،بنلرطريقمنالرسالة



=
@يد@للفي@لعللفي@لجامع

القرآن.ثلث@حذ،اللههو@ليقول:ميمون،بنعمروسمعتقال:
(1)مقطوعأكذا

ميمون.بنعمروكلاممن

شعبة.رواههكذا

6(،4-4)دنهالقر@فضائل9فيعبيدأبيعندالئوريسفيانوخالفه

الرسالة.ط.(10459)والعلميةط.(10527)الكبرى!"فيوالشائيئ

1للأ@الكبرىافيالئسائيعندوزائدة 0 1هويهالعلمبةط.(52 ط.(04

لرساا

قال:ميمون،بنعمروعنإسحاق،أبيعن@زاند@أ)سفيان،

سلأ.كذاص@لقرتناثلث@لمحذ@أنهئوثنل":@اللهرسولتال

شعبة.طريقغيرمنموصولاإسحاقأبيعنالحديث@روي

ط.(10457)والعلميةط.(10525)الالكبرى!فيالنسائيئأخرجه:إذ

حدثنيقال:ميون،بنعمروعنإسحاق،أبيعنزكريا،طريقمنالرسالة
ثك@لمحذ@اللههودهفلقال:@التبيئأنمحمد@ضأصحاببعض

@لفر@ن

عنعطاء،طريقمن(46-5)القرتنافضانل"فيعبيدأبو

مرفوعأ.بهمسعود،ابنأومسعودأبيعنبسحاق،أبي
ى.أضطرقوللحديث

بنهثيمعهرواهالسلمي،الرحالنعبدبنحصينطريقمنرويفقد

عليه.واختلفبثير

.(46لا-القرآن!فضائل"فيع@دأبوفأخرجه:

5/1أحمدوأخرجه: 41.

بنهلالعنحصين،عنهشيم،عنوأحمد(عبيد،)أبوكلاهما:

@لىيبهأنغيرمنبنفسهمريقولهالذيالتابعيترلمرالمتونمنالصقطوع(1)
.@الهرمولولا@لىالصحابةمنصحابي



الجهالةفيمساكلرلالناو:علل

منرجلعنأوكعببنأبيعنليلى،أبيبنالرحلنعبدعنيسات،

به....@اللهرسولقالقال:الأنصار،

المشكركلأنيضر.لاالحديثهذافيالكإنقائل:يمولوقد
فالحديثالأنصارمنالرجلعنأوأبي،عنكانف@فاالصحابةمنفيهما

الكئيرةالطرقإنوذلكالقويةالإعلالعواملمنهاهناالك
أيوبأباأنتقدموقدأبيئ،عنالطريقغرابةقابلتهاأيوبأبيعنالمتقدمقع

بوكنيالرواياتإحدىفيمبهمأجاء
"الأنصاري"

هثيمعلىالاختلافمع
علىويغلبالرواة-أحدأومامعنمنبثقأأبيئطريقتجعلالأمورهذهكل

حديثالحديثأنيبينالاتيالدارقطنيونصأعلم-واللههشيم،أنهظني

أيوب.أبي

أخرى.مخالفةثبمطريقنيوونعت
العلميةط.(10521)الكبرىا"فيالنسائيوأخرجه:خولففقد

بنهثيمحدثناقال:منيع،بنأحمدطريقمنالرسالةط.(10453)و

عنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنيساف،بنهلالعنحصين،عنبثير،

فذكره....@اللهرسرلقالقال:الأنصار،منرجلاأنكعب:بنأبيئ

ط.(10454)والعلميةط.(10522)الكبرىا"فيالنسائيوأخرجه:

هئيم،حدئناقال:أبي،حدثنيقال:هلال،بنالعلاءبنهلالعنالرسالة

قالقال:كعب،بنأبيئعنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنحصين،عن

لمو@الئبيئوبينأبيئبينأحدأفيهبذكرولمفذكره،...@اللهرسول
وساطة.الرحمنوعبدحصينبينيذكر

بينالثكعلىرواهنهف@الحديثفيهثيماضطرابتبينالطرقوهذه

ذلكعنأبيئروايةمنجعلهزلكوبعدمبهم،@راو@خركعببنأبيئ

به.وجزمأبيئ،عنجعلهأخرىومرةالمبهم،

6/1"العلل9فيالدارفطنيقال 0 الحديثهذاوروى":(1007)س2



-

د@@@للف@@لعللفيالجامع

بنأبيئعنليلى،أبيابنعنيسات،بنهلالعنالرحمن،عبدبنحصين

إصنادهأقاموهومنصورعنزائدة،حديثوالحديثأيوب،أبيمكانكعب

وحفظه

هثيم.طريقغيرمناخروجهمنحمينعنالحدياوروي
ط.(10452)والعلميةط.(10520)لاالكبرىلأفيالئسائيئأخرجه:إذ

حصين،عنشعبة،أخبرناقال:عديأبيبنمحمدطريقمنالرسالة

بهذينيحدثحتىيقملممجلسا،جلسإذاالربيعكان"قال:هلال،عن
دالنلقال:امرأةبينهماجم@اليئإلىيرفعهوحديخامسعرد،ابنصالحديثن

القر@فه.ثلثتعدل@لمحذ@أدتههو

رواهإذعليه،واخئلفالثمعببئ،سراحبلبنعامرصالحديط@روي

عليه.واختلفعنميزائدةأبيبنزكريا

3/1الكبير"التاريخ9فيالبخارفيأخرجه:إذ 2 طريقمن(462)6
عونبنجعفر

ط.(10455)والعلميةط.(10523)الكبرى،"فيالتسائبواخرجه:

عي@دبنيعلىطربقمنالرسالة

شراحيلبنعامرعنزاثدة،أبيبنزكرياعنويعلى()جعفر،كلاهما:
موقوفأبهالأنصاري،أيوبأبيعنليلى،أبيبنالرحالنعبدعنالئسعبي،

عليه.

محمدبنأسباطوخالفهما
(4)

1)العللأفيالدارقطنيعند 0 3 / 6

ط.(2312)والعلمبةط.(2543)"الإدمانشعب"فيوالبيهفي1(،070)

مرفوعأ.المتقدملإسنادباالشعبيئ،عنزكريا،عنفرواهالرشد
المرفوعة.الروايةعلىزاندةأبيبنزكرياتوبعوقد

(3)

.(94لدلنفريبها@عدو@ا"ومو:(2)(5697)المريبه"نقنا"ومر.

.(7لاطالتقريبه"لينا@فيهالتوريعنح@ينهفيإلادتقفوهوة

.(320)الالتقريب@الثوري،فيصعيفالئقة،وهو:



الجهالةفمساكلر@السناو:علل
-

6/1العلل!@فيالدارقطنيئأخرجه:إذ 0 فينعيموأبو)7001(،2
شعبة،عنالفساطيطينصيربنحجاجطريقمنهلأا/7الأولياء!حلية9

أيوبأبيعنليلى،أبيابنعنالشعبيئ،عنالسفر،أبيبناللهعبدعن
مرفوعا.بهلأنصاري،ا

وابنزكرياطريقغيرمناخروجهمنالشعبيئعنالحديطرويوقد

أبي
ط.(10456)والعلميةط.(10524)الكبرى،"فيالشائيأخرجه:

عنعونبنال@هعبدعنالأزرق،يوسفبنإسحاقطريقمنالرسالة

موقوفآفذكرهأيوب...أباأنميمون:بنعمروعنالعبيئ،
أيوبأبيحديثمناخروجهمنموقوفأالحديثهذارويوقد

أيضأ.
ط.(10463)والعلميةط.(10530)الكبرى""فيالنسانيئأخرجه:إذ

بنعمروعنعون@بنجعفرحدتاقال:سليمان،بنأحمدطريقمنالرسالة

موقوفأ.فذكرهأيوب...اباأنطلحة:بنموسىعنموهب،بنعثمان
فيوكذلثالحديت،هذاإسنادفيالواضحالكبيرالاختلافتلت:

الضعف،اوبالصحةعليهالحكمفيالتودفيوجبووقفصلرفعهبالنسبةمتنه

العديدذلكإلىذهبكما@)سرائيل-زالدةروايةرجحالوحتىأنناخصوصأ

راويةوجودبسببالإسنادضعيفيبقىالحديثفإن@تقدمكماالعلماءمن

اعلم.واللهفبه،بهمة
4/3"المهرةإتحافو"5(،203)3/33الأشرات!تحفة"انظر: 9 5

ل@ههالخدريسعيدأبيحديثمنثابتصحيحالحديثأصلأن

6/2والبخارفي8،/3أحمدأخرجه:الذي (7101)يعلىوأبو5(،510)33

.(1139)التقريسا""التلقينيقلركاددضحيف،رمر.(1)

.(35اولالالتقربفاضلتجت،ثقة،@ومو:(2)



=

@للف@ائد@لعللفي@لجامع

أبيعنالمشرقيقيمىبنالضحاكعنالأعمش،طريقمن(10اول@
في@لقرلنثلثيقرألنابعجز@حدكم"قال:أنهيث@الثبيعنالخدري،سعيد
@بقرأ:فال:فلك؟بطنمنفقالوا:أصحابعلىذلكمنقال:ليلة؟ا

@لقر@نإ.ثلث@ي@لمحذ@أنههو@نل

@لمبهم@لر@هيحاللجهالةالاسنادفيعلةالإبهامأند@موما@
فيببنيزبطريقصرحابهياتيقدأتهإلاوضبطهلعد@لتهمعرفتناولمدم
الر@ى@لمبهمباسم@لتصريحياقيولحياناثفة.فير@رثقةكانلنا@ن
حدئنيقال:عياض،بنأن@روىمامثاله:خطا،@لتصريحذلكويكون

عنعئمان،بنأبانعنالقرظي،كعببنمحمدعنموثوب،أبو

معيضزلا@لذي@لثهبسمئال:المنقال:@،الثبيئعنز@نه،عثمان
حينفقالها@لعليم،السميعوهو@ل@ماءفيولاالأرضفيئي،@سه

تفجل!لمبصبحقالهاحين@نيصبح،بلاءحنىتفجلإفاجنةلميمسي،
يمسيحتىبلاءفاجئة

كنتماأينله:فقلتفالجأصابهأبانو)ن"

ما@اللهارادحينولكنيكذبتولاكذبتماواللهقال:حذثتنا؟

الدعاءذلكانسانيبهأرادني

5لاداودأبوةأخرجه الأنطاكي.عاصمبننصرعن(08
ومن1/7،2أبيهم@دعلىزياداتهفيأحمدبناللهعدوأخرجه:

4المختارظ"فيالضياءطريقه 33 / الأفكار!نتائج"فيحجروابن0(،3لا1
3 4 9 / المسيبي.إسحاقبنمحمدعن2

القرشي.أبانبنأحمدعن(357)البزاروأخرجه:
ط.(9759)والعلميةط.(9843)الكبرى""فيالنسائيوأخرحه:

الشرحفيالطحاويطريقهومن)51(،لهوالليلقه،اليومعمل"وفيالرسالة

وعنمرمل،@لراهيمد@نعقبه:البخوفيوقال@لرايم،معضروناالبخاريعدجاء(1)
مسنا.النرتيالضحاك

الطحري.روايةلفظ(3)الدن.برحيمرصالفالج:(2)



الجهالةفيمساكلناو:وي@محلل
=

@اعملفيالسنيوابن)5265(،الأخيارلماتحمة"وفي(3075)الاثار"مشكل
لدعاء@ا"فينيلطبراواول،52)حبانبناوأخرجه.)54(،يلق@ل@واليرما

سعيد.بنقتيبةعنطرقمن(317)

تحفة"وفيل@703(لآنار"امثكلداشرحفيالطحاويوأخرجه:

5لىالأخيار" موسى.بنأسدطريقمن(62

الجسطامي.عيسىبنالحسينطريقمن(862)حبانابنوأخرجه:
حمزة.بنإبراهيمطريقمن(317)الدعاعاا@افيالطرانيوأخرجه:

المدينين.بنعليئطريقمن(317)الدعاصاا"فيالطبرانيوأخرجه.
الرما@ي.لاربرإبراهمطريقمن(317)الدعاء""فيالطبرانيةواخرجه

وابن)6231(،والبغوي)53(،ميختهليالدايمعبدابنوأخرجه:

2/3الأفكار!نتائج"فيحجر 4 الفروي.موسىبنهارونطريق@ن9

بكار.بنالزبيرطريقمن(254)3/8"العللدافيالدارقطنيوأخرجه:

المعمريوأخرجه:
(1)

لأفكار!انتاتج"فيكما"والليلةاليومداعملفي
3 ، 9 / عمار.بنهامطريقمن2

لحسين،واسد،وآوقتيبق@حمد؟وأومحمد،)نصر،جميعهم:

عنوهام(لزبير،واوهارون،بثار،بنهيمابرادوعلي،حمزة،بنهملابرا

المتقدم.بالإسنادضمرة-أبيعياض-بنأنى
الأعلىعبدبنيون@الجميعوخالف

(2)
داشرحفيالطحاويعندفرواه

فيحاتمابيوابن)3265(،الأخيار"تحفة@وفي(3073)الآئار"ثكل
2لاعفبلأالعلل" مودو@أبيعنالليثي،عياضيىبنأنىأخبرنيقال:7(،0

إلاأعلمهلايون@:قالرجل،عن@المدينبوهوجعفر:أبوقال-

به...بعد،يتجاوزولمعثمانبنأبانعنكعب،بنمحمد

1/5الميراردي،الدميعهقالقبيب،برعليبنالحسىمو(1) 0 الل@:(18الما4

حافط!صدو@@قال.ألهالدارظيصونقليرلعها،و@وقوفاتعراتص

.(79"7)سهقمرا"@قه!@ومو.(2)



=

لدلف@ا@العلل@معفيلجا@

فيذكرناهماعلىأن@عنيون@،حدثناهداهكذاعقه:الطحاويقال
هذا

منلجمعالراويلمخالفةحجة،بهاتقوملاشافةالروايةوهذه

روايةوهيالموصولة،الروايةهيعياضبنأن@عنوالصوابالرواة.

وأبومعين،بنويحيىحنبل،بنأحمدونقهدموصأبانف@الصحة،ظاهرها
نميروابنالمدينى،وابنداود،

ونلكعياض.بنأنىعلىفيهاوالحملتصح،لاالروايةهذهأنإلا
مبهم.الحديثهذافيشبخهأنمودودأبيعنالمححفوظأن

الحباب.بنزيدعن(29763)شيبةأبيابنأخرجه:فقد

داودأبووأخرجه:
(2)

مسلمة.بناللهعدعن(5يثه.

بنأبانعنأبان،سمعع@نمو@ود،أبيعناشهوعبدلؤيد،كلاهما:
به.أيه،عنعثمان،

ط.(0976)والعلميةط.(4984)الكبرىلا"فيالئسائيئوأخرجه:

بنال@هعبدعنعلي،بنمحمدعن(16)لهلأ،والليلةاليومعمل"وفيالرسالة
القعنبيئ.مسلمة

/2الأفكار"نتائج9فيكما"العلل"فيبنعليوأخرجه:
3 2لهعف"العلل"فيحاتمأبيوابن5،0 /9الحليةافيأنعيموأبو7(،0

4 مهدي،بنالرحمنعبدطريقمن2

2لاعقب"العللفيإحاتمابيابنوأخرجه: عامرأبيطريقمن(07
العفدي.

2الت@نيب@6/و@ه@ب4(،038)الكصاال@4/815ديب@انظر. 99.

وأبوالشاتي،شيخعليلنمحمدتقتاد.القعنيعنمذهروايةفيأبا@اودخالف
عنابان،سمععنرجل،عنموثود،أبيعنالقعنبي،صفروباهالرازي،فرعة

مأتي.كمابان؟(



الجهالةفهمساكلر@سناو:محلل
-

عنمودو@أبيعنعامر(وأبوالرحمن،وعبدال@ص)عبدثلاثتهم:

به.أيه،عنأبان،عنأبان،سمععمنرجل،

فقدكعب،بنمحمدطريقإعلالإلىالعلمأهلمنجماعةن@بوقد

بنالرحمنعبدعن(2079)عقب@االعلل"فيابنهعنهنقلهفيماحاتمأبونقل

أتهايضاعنهونقلالقرظي،كعببنمحمدعنيكونأنأنكرهائهمهدي:

ررعةأبيعن(2105)@االعلل"فيايضأحاتمأبيابنونقل"،باطلهو"فال.

القعنبيئ،حدثناماوالصحيحخطأ،هذاةإكعببنمحمدروايةعنقالأته
روايةبمثلالقعنبيحديثذكرتم"رجل...عنمو@و@أبوحدئناقال:

ذكرهعففقالكحب،بنمحمدروايةإعلالعلىالدارقطنيونصالشائي.

موثود،أبيعنالمضبوط،هوالقول@اوهذاعامر:وأبيالرحمنعبدلرواية

حجر@يابنوقال@ا،وهمفقدالقرظيكعببنمحمدعن@يه:قالومن
تاثج"

2/3الأفكار" حبان،.وابنالبزارعلىراجتخفيفعلة:50

بنمحمدطريقإعلالفيببةصريحةجاع@العلمأهلأقوالفهذهةقلت

مهمين.راوينأبانوبينبينهأنمودودابيطريقمنالصوابو)نكعب،

الطريق.هذاعلةالانفظهرت

فمنالحديث،هدافيالوهمتحديدوهوالمناثة،يستحقأمرهاكبقي

اعتبارعلىعياض،بنأنسفيهالواهمأنالصدرفييحيكقدقدمناهماخلال

الوهمأنليتببنفالذيلظر.فيهالكلاموهذامو@و@أبيعنالرواةمخالفته
وجهين:علىبهفحدثالحديثهذافياضطربوأتهموثو@أبيمنكله

كعب.بنمحمدطريقالأول:

شيحه.فبهأبهمالذيالطربقو@لثافي:

بنعليئعن(2079)عقب"العلل"فيحاتمأبيابننقلهمافلكعلىزد

1كببنمحمدعنمودود،أبيعنبالمدي@ائنانحدئني"ةقالأتهالمديني
0 0 0

الثقاترواياتمعروايتيهماجمعنابذاانناإلامبهمانأثهمامعالراويانفهذان

مودود.أبيعلىفيهالوهميحملكانالمدين@ابنأنوهوحينئذالوهمتبين

الطريق.هذاغيرمنرويوقد



=
@الف@الد@لعللفي@لجامع

1لاالكبرى""فيوالتمائيئ)45(،حميدبنعبدفأخرجه. 0 ط.(17

طربقمن(347)لهوالليلة!،البومعمل"وفيالرسالةط.(10107)والعلمية
حاقالالمنقال:ييهروالتبيئعنابيعععنعئمافبنأبانعنفراس،بنيزيد

لحديث.ا

فيماحاتمأبوكهقالفقدمجهول،دراسبنيزيدضعيف.إشادوهذا
3"والتعدي@الجرح"فيابنهعنهنقله 4 7 / يعرشه،لامجهول@:(1971)9
لامجهولفراسبنويزيد":(10178)عقبالكبرىا"فيالئسائيوقال

4/4لاعتدالاميزان9فيالذهبىوقالنعرفه!، مجهول9:(9742)38
الطريق.هذاغيرمنرويوقد
1/6وأحمد7(،لاالطيالسبئأخرجه:ففد فيوالبخارفي6،6و2

3يهماجهوابن6(،06)المفرد"لأبا9 والثسائيئ3(،3المهوالترمذي6(،8
1ويلاالعلميةط.ل@7101(الكبرى""في 0 اليومعمل"وفيالرسالةط.(10

3يلاالمشكل!شرحفيإوالطحاوي)643(،لهوالليلف@، تحفة9وفي(07

1/4المختارقا"فيوالضياء1/45،1والحاكم)6265(،الأخيارا 3 4

3الأفكارأنتائج9فيحجروالن1(،03) 4 7 / 2-3 4 طريقمن8
به.عثمان،عنأبان،عنأيه،عنالزناد،أبيبنالرحلنعبد

المذاالترمذي:فقالالحديث،هذافيالعلمأهلأقوالاختلفتوقد

1لهعقبالشاليوقالكرلمجالا،صحيححسنحديث 0 بنالرحمنعبد":(17

:(255)قبيل3/9العللا"فيالدارقطنيقالحينفيضعيفإ،الزنادأبي
صحيححديث@ذاعقبه:الحاكموقالإسنا@آ"،أحسنهاوهومتصل،وهذا9

صحيح.حسنحديثهذاحجر:ابنوقاليخرجاط،ولمالإسناد،
معينابنعنهفالفقدالأئمة،منواحدغبرضغفهالرحمنعبدتلت:

برواية(1211)فيوقالضعيفأ"الدارمي:برواية(52لاتاريخهفي
تهذيبفيالمزيونقلبحديئمه،يحتجلاالزنادأبيالوابنالدارمي:
4الكما@ا 0 0 / أصحاببهيحتجممنليس"فيه:قالاتهعنهل@083(4
عندكان"فيه:قالأتهالمدينيبنعليعنونقللثيء@،لشالحديث،



الجهالةفيمساكلولالسناو:محلل
-

الحدلط،مضطرب"فيه.قالانهأحمدالإمامعنونقلضعيفأ@،أصحابنا

صدوق9:(3861)النقريب،"فيفقالفيهالقولحجرابنالحافظولخص

فقيهاإ.وكانبغداد،قدملماحفظهتغير

أنإلامجملفأقوالوهيالرحمىعبدفيالعلمأهلأفوالهذهكانت

فيالذهبيتالأحاثيثه،بعضترفعالتيالخصوصيةبعضالرحمنلعبد
2/5الاعتدا@ه@ميزان 7 منوكانه.وعدل@جماعةماهقد":(4908)6

بنيجىقالحتىعروة،بنموه@أبيهعنسيماولاالمكثرين،الحفاظ

أبيهعنحديث@تجعلالخصوصيةفهذهلماهامفيالناسأئبتهومعين:

أعلم.وال@هحديثهقويمنوهثام
533الأشراتاتحفة"وانظر: / 9لط6 و7(،7

11/01المهرقهإتحات9

4/13المسند"أطرافو")92631(، 0(5946).

عندلكنوهلة،@رلمنللناظريبدوفيمامتصلياتينا@منادوقد@

نلرتبذكر@لمبهمالأسانيدوتتعددمبهمرجلالإشادفييزي@@لطرقجمع

فمنالترجيح،في@لنقادأقو@لولطالما@تلفت@خرى،تارةذكرهوبعدم

ذكر@لمبهمعدمرجحومن@لرئيسة،الحديثعلةجعلهذكر@لمبهمرجح
المعتمر،بنمنصورعنشعبة،روىمامثاله:@لحدل@علةعندهز@لت

عبذيؤمن@الاقال:أتهكف@ووالنبيئعنعليئ،عنحراثن،بنربعيعن

بعثني@ثه@رسولي6وإلا@لته،إلهلايشهد@نحتىبأربع:يؤمنحتى

بالقدرأيؤمنوحتىالموت،بعدبالبعثيؤمنوحتىبالحق،

الطيالسيأخرجه:
(3)

ضعبة،عن(2145)الترمذفيطريقهومن0(،1يلا

الاشاد.بهذا

1الأملي!@لرع@الرح@نعدلحاللانمريدوانظر(1) 7 61 78.

أحمد.روابةلمظ(2)

رواهساهوالكتا@نلثفاكثرصسجة،أحاديثفيأصالطيالسيادمسند(3)

شحةشجهعنالطيالي



-

@لف@ائدي@لعلل@لجامعفي

جعفر.برمحمدالطيالسيئوتابع

97أحمدفأخرجه: هه(،7)و(031)السة!9فيعاصمأبيوابن1،/

دالإبا@افيبطةوابني@09(،والبزار)548(،لأالسنة!فيأحمدب@اللهوعبد
2/6المختارظ"فيالمقدسيوالضياء)9441(، بنمحمدطريقمن(440)4

نفسه.بالإسنادشحبضعنجعفر،

القضاطكتاب"فيالبيهقيأخرجه:عبالفبنروحوتابعهما
(1)

فيكما
3/9علي!المند 0 5له0 بالإسنادشعبة،عنعبادة،بنروحطريقمن(12

الحديط.هذاعلىسعبةوتوبم

فوائدهفيوتمام3،3-1/32والحاكم1(،ل@7حبانابنأخرجه.إذ
القضاء"كتاب9فيوال@يهقي)04(،البسام!الروض1فيكما

(2)
مسند9فيكما

49و37/95دمثق!تاريخفياعساكروابن5(،21لا3/009"عليئ / 501

كثير.لنمحمدطريقمن

2/6المختارقأ@افيالمقدسيالضياءةوأخرجه طريقمن(442)5

دكين.بنالفضلنعيمأبي

2/6المختارظ"فيالمقدكيالضياءوأخرجه: طريقمن(443)6

الفزاري.سعدبنعمرالحفري،داودأبي
النبيل.عاصمأبيطريقمن33-1/32الحاكموأخرجه:

عاصهاوأبوالحفري،لمحاودوأبونعيم،وأبوكثير،بن)محمدأربعتهم:
الئورفي.سفيانعن

(130)"لاالسنةفيعاصمأبيوابن)18(،ماجهابنوأخرجه:

ط.(375)والمحمديةالسنةاط.ولةالشريعقا("فيوالاجريلمه(،7)و

ليها:والحديطالكتاب،مطرعةعلىوقفتاليهمابهداإش@امعلىرت@أنوب@طا@@

14هوفي(2) 1 7 /2.



الحهالهفيمساكلناو:ر@علل

@فيواللالكائيالوطن،
1لاالاعتقاد!أصولسرح تاريخ"فيوالخطيب0(،1

3/2بغداثه 6 4/5الغربط.وفي6 فيلأصبهانياالقاسموأبو8،1
3/9علي!سند@فيكماوالترهيب!لأالترغيب 0 والضياء)2315(،1

6المختارظ"فيالمقدسي 6 / النخعي.اللهعدبنشريكطريقمن(444)2
@المختارة"فيالمقدسيالضياءطريقهومن)253(،يعلىأبووآخرجه:

2/6 قدامة.بنزالدةطريقمن(441)5

ا/والحاكم)385(،يحلىبووا)491(،القدر@"فيبيالفرياوأخرجه:

1النبلاء!أعلاملأسيرفيوالذهى3،3 5 8 / 1 0

بنجريرطريقمن

يقطرمن(1105)الاعتقادلاأصولداشرحفياللالكاثي

اليشكري.عمربن@رقاءعنبهلول،

1الدارقطني!علل@فيكماقي@أبيبنعمرووتابعهم 9 6 س3/

(357).

بيابنووعمرو@رقاء،وجرير،ئدة،وزاوشريك،لثوري،)استتهم:

به.@عليعنربعي،عنمنصور،عنقي@(

33الحاكمقال قصروقدالمئميخين،شرطعلىصحيححديثهذا":1/

يعبأ".لامماعندناوهذاالثررفي،أصحاببعضبرواية

وصرقاء.وسفيانشعبةعلىفيهاختلفالحديثأنإلا

وخالفهماالسابق،بالإسنادعنهوغندرالطيالسىفرواهشعبةعنأما

العنبري.معاذب@ومعاذشميلبنالنضر

شميلبنالنضرطريقمن)@أ(2145)اقرمذفيأخرجه:إذ

العنبرفي.معاذبنمعاذطريقمن(193)القدر!9فيالفريابيوأخرجه:

عنربعي،عنمنصور،عنشعبفعنومعاذ()النضر،ةكلاهما

وعليئ.ربعيبي@مسمىغيررجلبجعلبه.عليئعنرجل،
حديثمنأصحعنديسعبةعنداو@أبيحديث"الترمذي:قال



-

ئد@للف@العلل@معفيلجاا

هذافعلىعليعنربعي،عنمنصور،عنواحدغيرروىوهكذاالنضر،

الأول.الطريقالراجحيكون

ولكثهمالسابق،بالإسنادعدفعنهفرواهالثوري:سفيانعنوأما

1أحمد 33 للأله@(السنقهلافياللهعبدابنهطريقهومن1،/

عن

)0541(،االإبانقا@افيبطةوابن)57(،حميدبنعبد

القضاطكتاب9فيوالبيهقي
(1)

3/9داعليمسند"فيكما 0 2،(،1لا0

لنالفضلنعيمابيطريقص(2085)لهالتفسيرلأ،داوفي(6يلاوالبغوي

و@ي(66)البغوي
بناللهعبيدطريقمن(2085)لهالتفسيردا،"

سى.ص

القضاء"@اكتابفيوالبيهقيالحا@1/33،وأخرجه:
(2)

فيكما
3/9علي!لامسند 0 5يه0 حذين@أبيطريقمن(12

القضاء@اكتابفيإالبيهقيوأخرجه:
(4)

3/9"عليالمسندفيكما 0 0

بنيعلىطريقمن(2085)لهالتفسيرإ،"وفي(6للاوالبغوي)9215(،

حذيففوأبوموسى،بناللهوعبيدنحيم،وأبو)وكع،خمستهم:
به.عليئ،عنرجلعنربعي،عنمنصور،عنسفيان،عنويعلأ

الثايخة.شحبةروايةبنحومبهمأ.رجلاالثوريإسنادفيفزاثوا

4ال@طوعفيمر(1) 1 9 4المطوعفيهو(2).2/ 1 9 /2.
.(7010)التقريسه@إيصح@وكانالحم@سئصدو@،مسحود،ب@مرسوهو@@@

4ال@طرعليهو(4) 1 8 /2.

ثياورقيعدو@ح@@
لاوكذا،علي...عنريد،عنرلعي،عنالقفاءإكد@

"قولهعنتحريماإلازيد"دكلنقوله:أطن

واللهالنسغ،بسببلعلهرحلا،عن"
أعلم.



الجهالةفيمسئلر@مناو:علل
=

البخاريكانوانالنهدي،مسعودبنموسىحديمةأبو"الحاكم:تال

كئيربنومحمدالنبيل،عاصمأبيعلىلهيحكملاالوهمكثيرنهف@بيحتج

بأبيالإسنادلهذامنهإعلالوهذا."خالفهمإذاالخطأيلزمبلواقرانهم،
تقدم.كماعليهاتوبعبلالروايةبهذهينفردلمحذيف@أباأنإلاحذيفض

@ونمنالأولبالإسناداللالكاثيعدبهلولعنهفرواه@رقاء:عنأما

عنورقاء،ص(106)مسندهفيأخرجهإذالطيالسيوخالفهالمبهم.الرجل

به.عليئ،عنرجل،عنربعي،عنمنصور،

الأحوص.أبووتابعهم
بيلفرياوا)3(،له"،لإيمانا9وفي(08303)شببةأبيبناأخرجه:إذ

1الثريحقه:"فيلاحريواللأك@(،يعلىوألو1(،92)القدر"9في اك@-87

عنالأحوص،أبيطريقمنالوطنط.(374)والمحمديةالسنةط.

لن@ربع"ولفظه:@،علي،عنأسد،بنيمنرجلعنربعي،عنمنصور،

1بهن.يؤمنحتىالإيمانطعمرجليجد
00.

@اعللفيكماالإسنادبهذامنصور،عنالتيمي،سليمانوتابعهم

3/1الدارقطني! 9 .(357)س6

خالفوقدالمبهم،الرجللذكريعني."الصوابداوهوالدارقطني:قال

القول.بهذاوالحاكمالترمذقي،

يكونأنويمكنالإسناثين،آحدبترجيحالجزمعدميتبينهذاومن

الذيالمبهمالرجلبوساطةأخرىوسمعهمرة،عليئمنس@عهحراشبنربعي

البخاري،لهخزجوقدأيفا،عليئمنسمعوقدمخضرمربعيألأنةيستملم

@لنارإيلجعلنيكذبمنثهف@علئ،تكذبوالا"حديط:عليئعن

1التحصيلإ:جامعفياالعلائيوقال 7 كببرتابعيتهف@":(182)4

.@ويخرهعمر@هسمع

11/37"المهرةإتحاتوإ1(،800لا7/33"لأثراتاتحفة"وانظر:

7المقدمةثيومسلم)601(،اي@3ال@خاريعحبح(1) / 1(1).



=
ئد@للفعالعلل@الجامعفي

1/7وا(14233) 0 /4و(6223)4/504المسند!أطراف9و1(،4903)3
5 1 1(6488).

إلايبهمونهملاالغالبفيفهمشبوخهميبهمونحبنماوالرو@ة@

بنمحمدروىمامثاله:@لخطا،مظنةالضعيفو@لر@هيلضعفهم،

بنمجاهدعننجيح،أبيبناللهعبدعنرجل،قال:إسحاق،

مائةالودلحخةفيالله-فيرسولأهدىقال:عباس،ابنعنجبر،

وقال:منها،بقيمافنحرعليأأمرثمبيده،بدنةثلائينمنهانحربدنيما،

شيئأ،شهاجزلراتعطينولاالناس،بينوجلوثماوجلالهالحومها@ا@تسم
حتىو@حدؤ،قدوفي@جعلهاثملحم،منحنيةبعيركلمنلناوخذ

ففعل.مرتها@امنونحسولحمها،منن@ل
1/2أحمدأخرجه: 6

محمدشيخفلإبهامةإلسادهضعفأمامنكر.ومتةضعيفإسنادهذا@قول:

أنوفلكنجيح،ابيالنأصحابخالفلمحقديعرىلامبهمأتهمعوهوها،

سيأتي.كمال@بهطابأبيبنعليحديثمنيرويهنجيحابيابنأنالمحفوط
8/4المهرظإتحاف"انظر: هه(.70)2

1/1أحمدوأخرحه. 59-1 1لاوأبو@اود6،0 طريقهومن6(،7
2البيهقي 38 / نجيح،ابيبناللهعبدعنإسحاق،بنمحمدعنطرقمن5

نحرلماقال:علي،عنليلى،أبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،عن
@تسم9وقال:سائرها،فنحرتوأمرنيئلائين،بيدهنحربدنه@اللهرسول
شيئا"منهاجا@راتعطبنولاوجلالها،وجلوعا@لناسببنلحومها

ابنعليهاتوبعالروايةوهذهل@مه،عليئحديثمنالمحفو@هوهذا

1/1وأحمد)24(،الحميديأخرجه: 2/2والبخاري4،3 08-

احمد.روايةلفظلا(



الجهللةفيمسائلر@شاو:علل
-

3/1و(1707)902 2 ئيلتساوا)843(،(1317)4/87ومسلم)9922(،8

خزيمةوابنالرسالة،ط.(1334)والعلميةط.(4714)الكبرى""في

عيينة.بنسفيانطريقمنبتحقيقي(29الا

لكرى!ا"فيئيلثساوا4(،3يه(1317)4/87مسلموأخرجه:
الدستوائي.هنامطريقمنالرسالةط.(4134)والعلميةط.(41)وو

1/1أحمدوأخرجه: الكبرى"فيإوالثسائيئ0(،6لهوالبزار1،2

4لا 14)
(1)

طريقمن(4021)جانوابنالرسالة،ط.(4135)والعلميةط.
يوب.أ

شعبة.طريقمن(61يلاالبزاروأخرجه:

عننجيحأبيابنعنوشعبة(وأيوب،وهثام،يسفيان،أربعتهم:

علىأقومأنب@النبىأمرنيقال.عليئ،عنليلى،أبيابنعنمجاهد،

ولحومهاقال:وأراهوجلالها،بجلودهاأتصدقوأنبدف

الإشاد.علةيخصماوهذاوهم،عباسابنروايةفإنلذا

حدبانسيجدقدماهاالتيالرواياتفيفالناظرالمتنعلةوأما

نكرجا.وإئما@اللهرسولنحرهاالتيالبدنعددذكرفيهلي@د@هعليئ

فقط.المبهمالراويروايةفيالعدد

أنوفلثالحديث،هذامنئانمرضعفيالراويهذاوهموقد

علياوأمرالومفلكفيبدن@وستينثلاثانحرإنما@اللهرسولأنالمحفوظ

الباقي.ينحرأن
1(،351)و(3311)حميدبنوعد3/13،3أحمدأخرجه:فقد

الكريمعد"الرسالةط.ولحيالحلحية.@لجيحاأليسالكريمسثدالسط@وع:في
مصا@رفيكمانجبح!أبيوالنالكريمبمد"صمابه.وهم،وكلاهسالجبح!واب@

لتحريج.ا
معمقرو@اأير@ررايةميجاء

طرقوللحديثالجرربمالكالنوموالكريمعد

كنبرة.أحرى
خزيمة.ابنروايةلفظ



-

يللفمالد@لعللفي@لجامع

4-4/38ومسلم ماجهبنوا)5091(،ودداوأبو1(،47)ي@121(2

ط.(6691)و(1394)و(9114)الكبرى"1فيوالسائي)6703(،و(3074)

(465)الجارودوابنالرسالة،ط.(6657)و(4125)و(0541)والعلمية

1و8-5/7والبيهقي4(،0اول@(3943)حبانوابن)964(،و 33-1 3 4

2و عليكانقال:جابر،عنأبيه،عنمحمد،بنجعفرطريقمنو.3842
كل@اللهرسوذبهقدمالذيالهديفكان@،اللهلرسولبهدياليمنمنقدم

عليونحرومتين،ثلاثامنهاي@اللهرسرليفنحربدنة،مئةاليمنمنوعلي
فيوخعلتبضعة،بدنةكلمقأخذثثمبدن@،فيعيأوأشركوثلاثين،سبحأ
مرقهامنوشربالحمهامنوعلييئث@اللهرسولفأكلوظبختقذيى

2/3شراشها،تحفة"انظر: 4 5-3 4 /3@المهرةإتحاتو")3954(،6
336-337(9413).

ممط:@لصحابهامإ

ةحالهفينبحثولاعنمينألفلاالصحابيإلىالإسنادانتهىإفا

يقولكأنتضرلاالصحابياسمجهالةنف@لذلكاستثناءثبلاعدوللأتهم
عنسنادهب@الخطيبوروىجم@(.النبيأصحابمنرجل)قالالتابعي:

منرجلقالإناحنبل:بنأحمديعني:الله-عبدلأبيقلت"قال:الأثرم

قال:صحيح؟فالحديث@أالنبيأصحابمنرجل)حدثن@التابعين:

كلهمالصحابةلأنقادحة،كيربالصحابيوالجهالةالصلاح:إابن
عدول!

إلىالئقاتعنالإسنادصحإفا9فال:الحمبدي،عنالبخاري،صروى

(2)

(3)

اللفظ.مذا@ساوالديجدأ،مطولالحديتولفطالنسثيروايةلفظ

.74لا@يا:والتقييدالانظر.وا@1لكفايقا:،ا@

1الحديثهعلمأنلا@مرفة@ 3 2 0

الحديشاعلومفىتراعد"ةوانظرتجحقيقي.
2للتهانوى: 02-2 03.



الجهالةفيمسائلري@سناك:محلل
-

الرجل(فلكيستملموانحجقمافهو@النبيأصحابمنرجل

نعرفلالأنناةالصحابيفلثعنالتابعينعنحةمنالتحرزينبغيولكن

كثرةأوبالتدلي@التابعيوصفذاف@الصحابي،ذلكعنالتابعيسمح

الإسناد.ذلثفيالترقفيجدرفحينئذالارسال

العلم،اهلمنالجماهيرعليهماهرقدمناهماانعلىالتنبيهويجب
الحديثصحةفيقادحأواعتبرهحزم:حطنهابنذلكفيخالفوتد

عنربيعقرلنالقاسمعنالحذاء،خالدروىذلك:مثال@

لانألاقال:اع@اللهلرسأنعمرو:بناللهعبدعناوس،بنعقبة

في@ربعونالابلمنمانةو@لعصابالسرطكانماالعمدشبهالخطاقنيل
نها@ولا@ماابطو

والنسائي)7262(،جهمابنوا4(،ه)م@و(4547)ثاودأبوأخرجه:
6ولالعلميةاط.(6996)لهلكبرى"،ا"وفي8/14 لرسالة،اط.(96

2(،3)كهالأخيار!تحفة"وفي(49يلاالاثارامشكلشرح"فيوالطحاوي

لمزيواالوعي،ط.(15لماولالعلميةاط.ما(72)لمعرفقها9فيواليهقي

93الكما@هتهذيب9في / زيد.بنحمادطريقمن(9554)51

4ولا(45)ماودداأبووأخرجه: )1106(،حبانوابن8(،5

3/1والدارقطني 0 وهيب.طريقمنالرسالةط.(3170)والعلمية.@3

(4)الحذاءخالدعنوو@()حماد،كلاهما:
الاسناد.بهذا

خالدعنرووهالثقاتمنجمعاخالفاووميب()حمار،الاثنان:فهذان

الصحابي.اصمفأبهموا
الببهقيطريقهومنبتحقيقي،(1638)المسند@9فيفعيئانأخرجه:بذ

14)المعرفة!"في النقفيطريقمنالوعيط.(98351)والعلميةط.(87

7لأيضاح!والتقل!دا(1) .65لمحلى!،/داانظر:(2)4

انسفي.روايةلمظ(3)
الحلية.ط.الدارقطنيالسننشسقطتللأ

النقني،-أبوبعنالنقمي،أحبرنا"هكذا.سحرتجرب"النالعيدمشدفيالسندجاء)م@



-

@للف@الد@لعللفي@لجامع

131)الرزاقعبدةوأخرحه ط.3/401الدارقطنيطريقهومن2(،7

الثوري.طريقمنالرسالةط.(3171)والعلمية

5/4أحمدوأخرجه: 1 إسماعيل.طريقمن2

4-8/41لشائياوأخرجه: لعلميةاط.(6999)لهلكبرى"،اداوفي2
وفي(4949)لآثار"امكلشرح"فيوالطحاويالرسالة،ط.(6972)و

المفضل.بنبثرطريقمن(3285)الأخياردا@اتحفة

العلميةط.(7001)و(7000)الكبرى""فيالتائيوأخرجه.
04)الاثار،مشكل@اكنسرحفيوالطحاويالرسالة،ط.(6973)و وفي(95

زريع.بنيزيدطريقمن(3286)الأخيار()تحفة

منالرسالةط.(6831)والعلميةط.3/201الدارقطنيوأخرجه:

)مقرونين(.زريعبنويزيدالمفضلبنثرطريق

ويزيد(وبثر،و)سماعيل،والوري،الوهاب،)عبدالخمسة:فهؤلاء
عقبةعنربجعة،بنالقاسمعنخالد،عنرووه

(1)
رجلعنأوس،بن

(2)
من

مصاثو@لحالرحوعرعندالث@فياأيوبس@عارة.بزياثة"الحذاء.حالدعن
افتفي،أيوبعىيرويالمجيدعبدبنالومابعبدوموالئقميأحدلمالتراجم

ثيمقح@ةالحارةهذهأنعلىيدلوالديرساطقيللاالحذاءحالدعنيروي@ما@@
فلمالتافحيطريقمنالحديتمناخرحس@نلاالبيهقيأنأصلآمهولشتالسند
السابقةالمسدطعاتفيتوجدلمالرياثةهدهأددلكعلىزدالعملىفتلكينكر
نمأعلم.وافهب@فحامها،محرالأيرلوممبقطعمماالألأ،@فيولااللاحقة،ولا

@@

ت@ظاله@.الأميربخطالجارةدوجلتالمخطوطديالنظرعردتب

56)2ك@835الافعياد@ر.فوزيرفعتالدكتورطعةفيالحديتتيت 31)
دولمالصوابعلىجاءمجرشرب

غيرالتحمقفيوملاصنجر،خطايل@ر
"الطعةهذهعلىنقدوليمقبول،

ونتر..تحريرهاقهيسر
أوسا.بناليتربيريعب@ويزيدالمفصللنثرروايةفيجاء
يصرالذيولكنصحبتميلتوتيصرلاالصحابيإبهامأن@لىالإشارةبدصلا

بالانقطمعتوحيقريةتامتف@فاالمبهم،والصحابياياسعيلينالسنداتصالمدى
أعلمواللهالضحف،مرتةبالبذلكنهف@



الجهالةفيمسثلر@مسناوةملل
-

@لعمد،شبه@لخطاقتيلألا@ن@قال:ك@النبيئأنحدثه:لمج@النبيأصحاب

بطونهافييعنيمن@ا@ربعون-الابلمنمانةفيهو@لعصا،@لتوطقنبل
ذولاأ

(6997)لهلكبرى!،ا9وفي8/14والشائي3/01،4أحمدة

ب@القاسمعنخالد،عنهيم،طريقمنالرسالةط.(6970)والعلميةط.

خطبقالع@النبيئأضحابصرجلعنأوير،بنعقمةصربيعقي

(1)@لخطا@لعمدقيلألا@لى"فقال:مكة،فتحيومجم@التبيئ
و@لعصابالتوط

خلفقه.كتهنعامهابلزلالىثنيةفبها@ربعونالابلمنمائةو@لحجر

إلىثنية@ربعونو"@لحجر،،"العبارات:زادهثبمأأنيتبينهذاومن

خمسةالزيادةبهذهخالفأتهإلاثبت،ثقةوهثيمخلفته،كلهنعامهابازل

زيا@تهقولفيفيتوقفمه،بالحفظأولىوالجماعةالثوري،فيهمالرواةمن

لمنهثيملمخالفةردهاةفلثفيوالأقربردها،أوقبولهايترجحمالحينن

نه.وأولىبالحفظأوثقهو

@خر.بوجهخالدعنرويوقد

8/4النسائيفأخرجه: العلميةط.(69لثالهالكبر@!،"وفي1

عمبفعنالقاسم،عنخالد،عنعدي،أبيابنعنالرسالةط.(6971)و

مرسلأ.الئبيئ-ج@هعن
كانو)نفعقبةالإرسال،الأولى:ةعلتانفيهالسندبهذاوالحديث

.(4631)التقريبا"فيحجرابنقالالصحابفمنلي@أنهإلاصدوقأ،

إ
صحبةإ.لهقال:منوهم

الرواية:هذهذكرأنبعد(2793)@االاستيعاب1فيالبرعبدابنوقال

يعفوبالصحابةفييعرفولايصح،لاهذا"
."عندهمهذا(2)

منالمنمت(1)
8/4،1الالمجتى"علىالسسليوحاشيةالرسالةط.الكبرعهالسنن@

ط.ال@رعهردالسنندال@جتى"مطموعوفيالحمحادحطاالمسنما:فيا@رقع

الحمد".نجهالخطأ@الحل@ية:

انظر.=أوسصعضةرمرأوسبنيعقوبهولالاستيعالمجهسيوحلتهما(2)



-

ئدلف@ا@العلل@معفيلجا@

جمعافخالفالحديث،هذابإرسالتفزدعديأبيابنأنالثايخة:والعلة

إليها.يتفتلاشاذةروايتهيجعلماموصولا،خالدعنرووهالنقاتمن

الوجه:هذاغيرمنالحديطهذارويوقد

عمروبناللهعبدعنربيعقطبنالقاسمعنأيوب،عنسعبففرواه

ص

2/1أحمد 6 1و4 2الكبير@6/الاريخ"فيوالبخاري6،6 2 7

(02 8/4والنسائي)7262(،ماجهوابن0(،9 6فىلهلأالكبرى"،وفي0 99)
الآنار"منكللاشرحفيوالطحاويالرسالة،.@(6967)والعلميةط.
4للا 3/0والدارقطني)2823(،الأخياراتحفة"وفي(94 العلميةط.31
لة.لرساا0ط(3169)و

لهيصغلمربيحةبنوالقاسمفيه،أيوبلاضطرابةضعيفإسنادهذا

قال)148(:إ"التحصيلتحفة9فيزرعةأبوقالعمرو،بناللهعبدمنسمع

عمرو،.بناللهعبدمنسماعلهيصحلالأ:أحكامه@افيالحقعبد

يثيهت،النبيئعنربيعة،بنالقاسمعنرواهمافيهأيوباضطرابومن

لساا
4-8/04لي لعلميةا0@(6995)لهلكبرى@،ا"وفي1

فيو(4947)لانار!امشكلشرح"فيوالطحاويالرسالة،ط.(69)ورو
التقرسه9فىالحافظترجمهربيعةبنفالقاسمثبه(3283)الأخيار()تحفة

التابحينمنالوسطىالطبقةوهيالئالة،منوجعله(5457)
8/4النسائيعندالطويلحميدتابعهتوبع،قدأيوبأنإلا وفي2

لاالمنابعةوهذهالرسالةط.(6947)والعلميةط.(0370)لهالكبرىلأ،"

مرسل.أتهالطريقهذاعلةلأنشاثالروايةهذهمنتصحح

1الكما@ادتهديب= 93 / 2الكبيرهالاريخو@4(،هلاه5 2 7 / 6(02 9

راجعدالتقريبماكالهفيححرابنالحافظمصطلحاتلمعرفةالرسعوللمزيدص(1)
4-27الأوهام!:منالتقربتحريرتضمهلماالايهامكف"كابي



الجهالةفيمسانلر@ناكعلل
-

الوجه.هذاعيرمنالحديطهذارويوقد

عمر.ابنعنربيعة،بنالقاسمعنحدعان،بنزيدبنعليفرواه

8"الأمدافيالثافعيأخرجه: / 1وه6 1الوفاء7/ط.وفي0 /7و9

5 منوبتحقيقي،(6371)لهالمسندلما،@اوفي(637)لمأثورظالسننلأاوفي72

8/4البيهفيطريقه 1ولاالعلميةط.(4870)له"،لاالمعرفةوفي4 5 81)@.

.(2536)لبغويوالوعي،ا

211@لرزا@اعدوأخرجه: 7 شيبةأبيبنوا7(،20)لحميديوا@@2

(152 5لاثاودوأبو3،6و2/11وأحمد1(،7 )8262(،ماجهوابن4(،4

8/4ئيلنساوا ط.(6975)ولعلميةاط.(0270)لهدا،الكبرى"وفي2

(3172)والعلميةط.3/401والدارقطني)5765(،يعلىوآبوالرسالة،

بنالقاسمعنجدعان،بنزيدبنعليعنطرقمنالرسالةط.(3173)و

عمر.ابنعنربيعف

القطانابنقالجدعان.بنزيدبنعليلضعفثضعيفإسنادوهذا

5/4داوالإيهامالوهم@ابيانفي 1 عمربناللهعبدروايةمن@افأما:(2576)0

فيالجوزيابنونقل"،جدعانبنزيدبنعليلضعفصحيحا،يكونفلا
زيدبنحمادعنونقلضعفمععيينةابنأن(2373)"والمتروكينالضعفاء9

بنيحيىعهوقال"،اختلطأنهشعبةوذكرالأخبار،يقلبكان9فيه:قالأته

أبيابرونقل"،القويبذادلي@":(472)الدارميبروايةتاريخهفيمعين
6/2"والتعديلالجرح9فيحاتم 4 كان"فيه:قالأتهسعبةعن(1021)0

عنهروىبالقوي،هولي@@@يه:قالأنهأحمدالامامعنونقلرفاعا"

جمه،يحتجولاحديث@يكتببقوي،بى"فيه:قالأنهأبيهعنونقلالناسا،

."بالقو@ل@"يخه:قالأنه@رعةابيعنوقل

قولأ".الغيرسيرويهمايرمعأي:":2/59@الكشا@يالزرك@قال
يخهالكلامكنرمماوهذاكير،علىراللامالأل@دخولالزركيكلاموديته:

جوازهوالصحيح



-

@الف@ائد@لعللفي@لجامع

علتي@:حديثهفيفإنعليضعفومع

منرجلعنرووهالثقالصالرواةمنجمعأخالفأنهالأولى:

هذافنسبجدعانابنوتفزدعمرو،بناللهعبدعنأوبئ،الثبيئأصحاب

الثقات.لحخالفتهمنكرةروايتهحعلماعمر،لابنالحديط

عنفرواهالحديث،هذافياضطربقدجدعادابنأن@لثانية:و@لعلة

عنالسدوسي،يعقوبعنورواهسبق،كماعمر،ابنعنربيعفبنالقاسم

ابن

1لا"العلل"فيحاتمأبيابن 38).

عمرو.بنال@هعبدعنالسدوسي،يعقوبعنورواه

1لالماالعلل"فيحاتمابيابنةأخرجه 3/1والدارقطني8(،3 0 ط.3

3ولاالعلمية سلمتيبنحمادعنهارون،بنيزيدطريقمنالرسالةط.(16

عمرو.بناللهعبدعنالسدوسي،يعقوبعنجدعان،بنزيدبنعليعن

علىشيثأ،جدعانابنحدبثمنتقويولاضعيفة،كلهاالطرقوهذه
1لا"لأالعللفيحاتمأبيابننقلفقدالضعففيمتفاوتةأنها نفلهعقب(38

أصع؟ربيعةبنالقاسمحديث"قال:أنهزرعةأبيعنجدعانابنلروايات
زرعةأبيقصدإنبلالقاسم،روايةتصحيحعلىيؤخذلاالكلامهذاولكن

أعلم.واللهالروايات،بقبةمنخطأأقلالفاسمروايةأن
الذيهارون-بنيزيدأنالقاسملطريقزرعةأبيترجيحسببولعل

قدجدعان-بنزيدبنعليعنسلمة،بنحمادعنالحديثهذاروى

)9831(،لمالأالعللفيحاتمأبيابنفكرهفبماموسىبنأسدتابعهتوبع،

أعلموالله
3الكبير!التاريخ"فيالبخاريعنهقالهذاوأسد 9 / 1(1645):

د،قبنعليفيالاسأنبتمنسلمةلنحمادأنوموتخرسبعلىرقفت3(1)

ا/الرمذصهعلللثرحانطر.الروايات.لفهعلىالترجحقراشصرواتهقكون
1 2 ممام.ط.وا/414عرط.8



الجهالهفىمسئلر@مناوة@للى
-

1/0"الكمال@اتهذي@فيالمزيونقلالحديث،،مشهور" عن(393)72

دكرحاتمأبيابنأنإلاروايته،يقويماوهذائققه،"فيه:قالأنهالنسائي
نقريبأ.سنة(215)وفاتيهماوبينالتعليق،بصيغةالروايةهذه

معلولة.الحديثهذاطرقجميعتكونهذافعلى

6/2الأشرات!تحفة"ةانظر 61(19 4/33الراية!نصبو"لمه،1 1

3و 8/53الميراالدرو"5،6 5يلا4/83المسند"أطرافولا5-03،6 3،)4

4/4الحبير"التلخيصو" 4/7وا(كلأ)ا7 1يلا0 /9االمهرقاإتحاتوا9(،6

4 4 6و(12013)8 1 1 / 9(46

المبتاع:الر@هيالئالث:
لاابتدأتهإذاوفعلأقولااليءوبدعتوابتدع.بدعمنلغة:الدعة

تعالى:قالأولأ،يكونالدياليءوالبأع:والبديعسابقمثالعلى

أرسل.منأولكنتماأي:(9الأحقات:1ألرسل،يتكاشكثمما@قل
بعدالديئفيالحدثالباء-بكسرالبدعة-الفيروزآباثي:إوقال

والأعمالالاالأهواءمنعح@هالنبيبعداستحدثماأوالإكمال،

الدينفيطريقةالبدعة"بقوله:الثاطبيعرفهافقدالاصطلاح:ىلما

بالطريقةيقصدماعليهابالسلوكيقصدالرعيقعتضاهيمخترعة

1الرعة
0 0

فتكونالسنةمقابلفيالشرعفيوتطلق"حجر:ابنالحافظوقال

مذموضه

"بقوله:وعرفها
النبيعنالمعروفخلافعلىحدثما،اعتقادهي

"شبهةبنوعبلبمعاندةلاوسلموصحسهوعلى@لهعليهاللهصلى

@
لمدع(.ممالةالر@راللساناللعق@،مقايرمعجم

3الاعتصام(3))بدع(.مانالمحبطاالالقاميس 6 /1.

4/13الاريالقح .68الموا:لزهة)5(ا.(1302)عف2



-

ث@لفعالد@لعللفي@لجلمع

"بقوله:السخاويوعرفها
فيئملمتقدممثالغيرعلىأحدثماهي

المعروفخلاتهوممابالمذمومشرعأخصتولكنهاوالمذموم..المحمود

يث@مهالبيعن

أحدلأنةبهاالعملعنوتوقفالنبويةالأحاديثمنكثيرأعلتوقد

لاالعلماءمنقسمأجعلتالتيالأسبابأحدفالابتدلمبتدعا.كانرواتها

الأحاثيث.بعضيقبون

لبدعة:@@قسام

أهليذكرهاالتيالباعأنبيانمنبدلاالبدع،تقسيمفيالخوضفبل
أبرابفيالإضافيةالبدعلاالعقدية،البدعبها:يقصدونوالتعدي@الجرح
فيالبدعأولوهيالخوارج:بدعةإلى:جملتهاتعودالبدعواصولالفروع.
أبيبنعليالمؤمنينأميرعلىوخرجواالطاعةعصاشقواحينالإسلام،

لذينالرافضة:واالقدر..،بنفيلقائلوناوهموالقدرية:@ه..،لبطا
بيته..،وأهلعليفيويغالونيكفرونهم،أووعئمانوعمربكرأبايبغضون

لإيماناإنيقولون:الذينوالمرجئة:بيته،وأهلعليأيبغضونمنوالناصبة:
أفيوالجهمية:ينفص..،ولابزيدلافهواللسان@)قرارالفلباعتقاد
والواقفة:القران..،خلقواعتقادتعالىاللهصفاتنفيفيصفوانبنجهم
0مخلوق.غيرولامخلوق،هونقوللافقالوا:القرآنفيتوقفواالذين 0

ممنيكونأنإمابهافالموصوتالبدعة:دوأماحجر:ابنالحافظقال

قواعدمنعليهمتفقأالتكفيريكونأنبدلابهافالمكفريفمتمق،أوبهايكفر

عليفيالإلهيةحلولبعضهمدعوىمنالروافضكلاةفيكماالأئمة،جميع
ولي@ذلك،غيرأوالقيامة،يومقبلالدنياإلىبرحوعهالإيمانأوغيره،أو
الخوارجكبدعبهاوالمف@قالبتة،شيءهؤلاءحديطمنالصحيحفي

المخالفينالطوانفمنهؤلاءوغيرالغلو،فلكيغلونلاالذينوالروافض

3المجشا@ننحلا( 5 6 / 2والملمبةط.1 2 0 /2-2 2 الحفبر.15
3الحديشاعلوملتحريرينظر(2) 9 6 /1-397.



الجهالةفيمساكلري@سناومحلل

اختلففقدسائغ،ظاهرهتأويلإلىمستندلكئهظاهرأخلافأالسنةلأصول

الكذب،منبالتحرزمعروفاكانإفاسبيلههذامنحديسقبولفيالسنةأهل

يقبلفقيل:والعبادفبالديانةموصوفأالمروعة،خوارممنبالسلامةمشهورأ
مطلقأإبردوقيل:مطلقأ

أصحابمنأحدأتنقصمن"المديني:بنعليالإماموقال
حتىمبتدعفهومساوففكرأومنهكانلحدثأبغضهأو@اللهرسول

سليمأ@الهمقلبهفبكونجمبعأةعلبهمينرحم

وحديثه:@لمبتاخحكم

مباحثه.أخطرمنوهووالتعديعالجرحعلمفييدخلالمبحثهذا

@إتمامروياته،وعنالراويضبطعنخارجةأمورأالراويفييدخلكونه
بعضمارباختلفتفقدلذابه.اللهيدينوماالراوييعتقدهمافييبحث

أنعنهنتيالحقيدةأمرربعضفيالاختلافوهذاالعقيدففيأمررفيالرواة

العقاثد:فيالمخالفة"العيد:دقيقابنيقولذلثوفيبعضا،بعضهميكفر

عصبيةوأوجبتتبديه@،أولبحضبعضهمالناستكفيرأوجبتنهاف@

بالتكفير،الطعننلثمنولأالله،إلىبهويتقربونبه،يتدينونثيأاعمدوها

تقرروالذيالمتقدمين،منالمتوسطةالطبقةفيكثيرأموجودوهذاالتديع،أو

المعلوممن@حجر:ابنالحافظوقالالروايهفيالمذابتعتبرلاعندنا
ذلافيالتحريفبنبغيكفرتص@ربمامخالفها،فولتردفرفةكلأن

عليهمجمعأجحدمنفكل..)فقال:البقاعيبينهافقدالمكفراتوأما

العلمومعنىلا،أونصفيهكانسواءكفر،بالضرورةالديئمنمعلومأ
فييثتركالتيالظاهرةالإسلامأمورمنالمعلومذلكيكونأنبالضرورة:

5السرب@مدي(1) 4 9

(2)

-(755)للحلالدالشتاوالظر:3(،الهعقبا/السقهأهلاعتقادأصولأش@رلمح@

2ة"الاقتراح"(3) 91-2 92.

6الويقهانكت@انظر:يلأ / شحقيقي.ى1



=

يالفالالد@لعللفي@لجامع

والزناإالخمروتحريموالحجوالزكاةكالصلاةوالعوامالخواصمعرفتها

الاتفاقالنوويالإمامنقلالجمهور،عندروايتهتقبللابدعتهفالمكفر

الحافظذلثفيعليهاعترضفقدالإجماع،نقلعلىيوافقلملكنهنلكعلى

الكذبحرمةاعتقدإنقوم-عندتقبل-بأنهاونقلا:والشوطيحجرابن
كبيرااختلافأفلكفيالعلماءاختلففقدببدعتهمكفرأيكنلمإذاأما

منها:أقوالعلى

عزاهالقولوهذابهالاحتجاجاوعدممطلقآروايتهردالأول:@لقول

لمالكالسيوطي

فيالكذبيستحلممنيكنلمإذاالمبتدعروابةتقبل@لثاني:@لقول
بدعتهإلىثاعيةأكانسواءوافقهلمنبالز@رالشهادةيستحلولامذهبه،نصرة

منالخطابيةإلاالأهواءأهلشهان@اوتقبلدعي:اثقاليكنلمأم

"لموافقيهمبالزورالشهاثةيرونلائهمثالرافضة

تقبللمبدعتهإلى@اعيةالمبتدعكانإنفلك:فصلوا@لثالث:@لقول
غيرروايةاشتملتإنزاد:منومنهمقبلت،داعيةيكنلموإنروايتم@
لم@)نتقبل،فلاظاهرأويحسنها،ويزينهابدعته،يثبدماعلىالداعبة
قبلتتنشمل

7الو@يقه@النكت / شحممي.ى1
1/3الدرسهمعاالمطبوعالالتقريبهالظر: 24.

1/3ويالرااولتدر@@3ةل@االهزمةلظر:ا 24.

1للحاع:الحديشاعلومدمعرفةانظر: 3 حرم،ابنط.(337)وقبيلالعلميةط.5
1-12"الكفايته.و" 02الحدي@هعدمأن@ل@ودمحرفة2،5 28-2 2 بتحقيقي،9
1/4لتمكيل!ا1و6،7لرويا:السهلار@09،5لخلاعتهوالا ئحرحوهبحدما،وما4

5الترمذياعللودترحلم@2،ا/السنقه 3 / ممام،طوا/653عترط1
1ا-لملأاسديظ.علوماختصارر@ 6 1/3ة!واد@ةالصصحوإ@لخقيقي9 2 9

1للسماحي:الحديشاالمنهحو"@تحقيقي! 43.

انظر
"

1/3الرالياالتدرلب السابقة.المصا@وللا(.24
ممه.النظر،:نزمة"انطر.لثأا.@الكفايقه:.2



الجهالةفيمساللةريالسنا،محلل

الصدوقأنخلافأثمتنامنالحديثأهلبينولي@"ةحبانابنوقال

جائز،بأخبارهالاحتججأنإليها-يدعويكنولمبدعة-فيهكانبذاالمتقن

فيحجرابنالحافظوتعقبهبأخبارماالاحتجاجسقطبدعتهإلىدعاذاف@
قبولعلىالاتفاقفادعىحبانابنوأعرب"فقال:ذلكعلىالاتفاقدعواه

ىروإنإلاالداعية،غبرقبولعلىالأكنرلعمتفصبل.غيرمنالداعيةغير

المختارلماالمذهبعلىفيردةبدعتهيقويما

وبحسبنفسها،فيوخفتهاالبدعشدةبحسبالتفريق@لرابع:@لقول

الراويرميإذاذلدومنصاحبهاإلىبالنسبةعدمهأوفيهاالغلو

فيالمرخةاحتملوا"فقال:حديثاأحمدالإمامقبلفقدالقدر،أوبالإرجاء
إذا@قال:القدري؟عنيكتلأحمد:قلتألو@اود:وقالالحديش@

إفاالمرجئعنيحدثاللهعبدأبووكان:(6)المروذيوقالداعيآإيكن

دا@بكنلم

لماالراويلحديتمسقطاجرحاالبدعةاعتبارعدم@لخاص:@لقول

والسلامةوالصدق،والإتقان،بالحفظ،العبرةو)نماالتأويل،منعليهتقوم

والكذبالفسقمن

1-14"/6النقاتأ" روالطر":دزهة"(2).41

(136)ثاود"أليلمقالاترو(.3ماا/الحليشهتحرير@م5انظر:

.(135)دار@هأليلمزالات

5الترسدى"عللدثرحلير@ابنالحافظالصقمدانقل 5 / وا/853عترط1

أثتماصهابهتصحي@،ومربراي،المر@زي!@الطبقيى.ديووقعهمام،ط.

مصموتصراءاليمبمتحالمرودي-الححعبنمحمدلنأحمدلكرأبووهرأعلاه،

أصحابأجلكانالرود،مروبلىلشةمححمة-ماللعلماساكةوواومندة

@لى.المطرعاتليلةتتحر@ماوكئيرأمأ،275)سنةتوليأحمد،الامام

ومزبل@لالزاي-أعيالأحيرة-النشة@مماحطأ،وهربالزاي،الالمز@ري

2لأنساس@4/اانظر@الحطمى.مررويرمجان،اث 7 2و6 اللدادرالمعجم7،8

2 ، 3 / 373النلاءاأعلام@سير4 / 11.

.(213)المررفيروايةالرجالهومعرفةلعلل@ا

4الحلبشهعلرمتحرير@الظر: 0 3 القول=بريدحلأنيمكنالقولهداأنعلى1،/



-
يللف@لئد@لعللفيالجامعا

ذلكهبيثيد@ممالكونهار@ويهرو@يةفردواالنقادأعلهومما@

عنمرثد،بنعلقمةعنحنيفة،أبوروىماالثقات:مخالفتهمع@لر@هي

جالمس،عمربناللهعبدفإذاالمسجددخلتقال:يعمر،بنيحيى
اباياله:فقلتمعه،فجلسناإليه،بناانطلقلصاحبي:فقلت

قدر،لايقولون:قوماونلقىالأرضين،هذهفيمنقلمثأناالرحمنعبد

منهمعمربناللهعبدأنفأخبرهماتهمفقال:ا،شديىغضبافغضب
ئمعليه،لجاهدتهمأعواناأجدولومرالب،ثلاثبرا:منيانهمد4،بري
دخلإذأصحابهمنأناسفيعجروالنبيعندأنابياقال:يحدثناأثأ
الهيئة،حسنالثياب،حسنالريح،طيبالوجه،حسنشاثعليه
ثثموردثنا،السلاميك@روالنبيئفردقال:الله،نبيياعليكالسلامفقال:
بركبةركبتهألصقحتىفدنا@ا@انعمقال:الله؟رسولياقال:

وكتبه،ومحئكته،بالثه،الابمان@اقال:لإيمان؟اماقال:ننم@،النبي
قوله:منفعجبناصدقت،قال:اا،@منوشرهخيرهو@لقدرصرسله،
قال:الإسلام؟شرائعماقال:نميعلئم،كأنهإياهتوقيرهمعصدقت،

منوالافتسالرمضان،وصوم@لبيت،وحجالزكاة،و)يتاء@لصلاة،)قام@ا

الإحسان؟ماقال:صدقت،قوله:منفعجبناصدقت،قال:الجنابقا
متىقال:ير@ئ@،نهف@تر@صتكنلمفإنتر@ر،كأثكلتهتعملأن"قال:

ثثمصدقت،قال:"السائلمنبأعلمعنها@ما@لمسؤول@قال:الساعة؟
بينوهوفطلبناهقال:بالرجل،@اعليئجم@:اللهرسولفقالفانطلق،قام

(1)التقمتهفكانماأظهرنا،

فأخبرناشيئأ،رأيناولاوجدناه،فماالارضق،

وغيرهمأطلقبعضهم@تبضيان،وتصام)يضاح،لقلاثةاثيىجعلاهمالاسماالناني،=
فيوالوسعبالتفصيلالكنبمنافيحريخاوقدواسع.نا@مثلليرالأصفصل،
أعلم.واللهالتنظير،ذكر

ال@طوع.في(1)



الجهالةفيصسئللال@سناوةعلل

فيجاءنيمادينكم،معالملبعلمكمأناكمجبربل@مذا@فقال:كيهم،النبي
@لصورما(.هذهفيإلا@ليومفيها،وأنا@حرتإلاصوفئ

1مسده:فيحنيفةأبوةأخرجه 5 نعيم(.أبيلوواية2
ما@@قوله:وهيمنكرة،عبارةفيهانإلامئهور،صحيححديثهذا

مسلئمحملوقدشيء،فيالحديثمنليستالعبارةوهذهلأالإسلامشرائع
7التمييز":1في زيادة@افهذهفقال:العبارة،هذهاخلاقفيحنيفةأبيعلى5

هذاروايةفيالحرف-هذاأدخلو)تمابسبجل،الحروفمنليستمختلقة،

شرنمةالحديث-
(1)

بنوسعيدئالتبنالئعمانضربملالحرففيزيادة

فيقولهفيتصويبأبذلكأرادواو)تمانحوهما،الإرجاءيجاريومنسنان،
إلاالحقوعنوهنأ،إلاقولهميزدلمماذلكالإرجاء،وتقعيدالإيمان،

منقلناماعلىوالدلي@العلم،بأهلكفىماالأخبارروايةفيزادواإذبعدا،

علقمةعنروياهوسفيانالساثببنعطاءأنالخبرهذافيالزيادةإدخالهم

مثل:بعد،الناسروايةفلكوعلىالإسلام؟مااللهرسولياقال:فقالا:

وغيرهمحسن،بنوحسينوعثمان،ومحارب،وكهمس،ومطر،سليمان،

مامحمدياقال:@جبريلأنروايتهفييحكيكلهمةالحفاظمن

المرجثةروتكمالإسلام؟اشرائعمايقل.ولملاسملام؟ا

روادأبيب@العزيزعبدتابعهالعبارةهذهعلىحنيفةأبوتوبعقلت:
(2"

8لأالضعفاء@افيالعقيليعند 8/2الأولياطحلية"فينعيموأبي9،-3/ 0،2

العزيزعبدلأنبثيء.حنيفةأبيروايةتقؤيولاتنفع،لاالمتابعةهذهأنةإلا

علىدارتثارتاينماالعبارةهذه@إنحالكلوعلىبالإرجاء،معروف

جئص

القيل.العر@.كلامفيالنرفمة(1)
ى.9للأالالتقريب@وممربماعابدصدوقوهو.(2)

ديححرالنعنهقالالعزيروعبدآعلا@موكمالهاسلمرماهحنيمةفألو(3)

ى.697)عش@ألو@اودعهقالرعلقعةحاعه،بابالرمي0(4"9للأ@التقريسه



=
@لفعالد@@لعللفي@لجامعى

هذا":(4697)عقبداودابوفقالتوهينها،إلىالعلماءن@بوقد

لروايةتخريجهعقب3/9الضعفاء!@فيالعقيليوقالالمرجئقا،حديث
حنيفة،ابواللفظةهذهعلىوتابعهالإسلام،شرائعقال:داهكذاالعزيز:عبد

الإرجاط.إلىيذهبمرثدبنعلقمةوكانمرجئة،وهؤلاءالضحاكبنوجراح

معالمطبوعةحاثيتهفيالقيمابنسقلهفيماأيضأوقال
سننمختصر"

4/2@اود"ابي تقبلإ،فلاالأئمةالثقاتعنبهاتفردمرجئزيدةوهذه":95
1/1"والحكمالعلومجامع9فيرجبابنوقال 6 اللفظةلأوهذهبتحقيقي:1

بنومسلمالرازي،زرعةأبوةمنهمونقاله،الحديثأئمةعندتصحلم

."وغيرهمالعقيليجعفروأبوالحجاج،

عنرويقدالحديثأنالعبارفبهذهقالمنخطاعلىيدلوما
عنعنهفجعلوهالعبارة،هذهفيهتذكرفلماخرسنادب@مرثدبنعلقمة

فرواه:يحمربنيحىعنبريدة،بنسليمان

1/5أحمدعندالثوريسفيان والمروزي)7964(،@اودوابي5،3و2
بنسليمانعنمرئد،بنعلقمةعن(369)و(368)"الصلاةقدرتعظيم9في

الإسلامماةابلفظمرفوعأعمرابنعنيعمر،بنيحىعنبريدة،
هذهفيهتذكرفلمبريدةبنسليمانطريقغيرمنالحديثهذارويوقد

الربيعبنالركينفرواه:أيضاالعبارة
(1)

الصلاظقدر@قعظيمفيالمروزيعند
25)والعلميةط.ه(لم@3)الكبرىأ1فيوالشائي7(،03) الرسالة.ط.(85

جدعانبنزيدبنوعلي
(2)

1أحمدعد 0 7 تعظيم9فيوالمرصزي2،/
ك@(.)االصلاقاقدر

صويدبنو)سحاق
(3)

1أحمدعند 0 7 قدرتعظيمفيإوالمروزي2،/
.(372)"الصلاة

.(1956)سالتقرا"ال@ققهوهو:(1)

.(4كلا4)يسهلتقرا"ضحيسهوهو.!(2)

)8،3(.التقريبه"للصافيهتكلمدوقل@وهو.(3)



الجهالةفيمساثلريالمناوعلل
-

ابنعنيعمر،بنيحيىعنو)سحاظوعلي،)الركين،ئلاثتهم:
به.عمر،

@االصلاةقدر@اتعطيمليالمروزيعندفرواهالخراسانيعطاءوخالفهم

ولمفذكرهالنبيإلىرجلجاءقال:يعمر،سيحيىعن(373)
مرسل.إسنادوهذاعمر،ابنيهيذكر

العبارة.نجهتذكرفلميحىطريقعيرمنالحديثهذارويوقد

@ثاربنمحاربفرواه
(1)

.(374)داالصلاةقدرداتعظيمفيالمروزيعند

ثيخاربناللهعبدحدثناقال:الجمحيقدامةبنالملكعبدورواه
(2)

.(37ويلا(375)لاالصلاةقدرتعظيم"فيالمر@زيعند

تلكمنهمآحديذكرولمعمرابنعناش@وعبد)محاربكلاهما:

لعباا

منوليستصحيحةليستداالإسلامشرائع"عبارة:أنيتضحتقدم

شيء.فيالحديط
3/975المسندلأأطراتو@ا7(،021)5/812لمالأشراتاتحفة"ةوانظر

1"الجامعالحسند9و)0505(، 1 / 11 7لا2 16).

@هح@هع@هع

.(6492)التقرسا"ارا@بمامنقة@وهو:(1)

(3300)التقريبااثققاوهو:.(2)



-

ث@لفالالدالعللفي@لجامع

ص
@لمجلد@الولموضوعاتفهرس

@لموضوع
@لمؤلفمفدمةء
@تطبري@لقم-

لغةالعلةنعربف

اصطلاحاالعلةنعربف

بحلةالمصابالحدبتعلىبطلقالذيالاصطحح

بينهماوالفرقالخاصوالمعنىالعامالسعى

العللعلمتعريف
العللعلمأهسبة
عهصومو

وأئسته
صعوبته

الفنهذافيلمصنفات

والمفقودةالمخطوطةالفديمةالمصنفاتةلأولاالفم

الصطوعةالفدي@ةالمصنماتالناني.الفسم

الحدينةالمصنماتالنالت:الفسم

السعلةللاحا@يتمظانهيمصنماتالرابع.القسم

العلة.وقوعأسباب

النريالضحفا-
الضبطحفة-2
خلاطلاا-3

والتحريفالتصحيف-4
الصرانتقال-5



الأولالمجلدموضوعتفهرسل@منافى:محلل

@لوضوع

الجادة..سلود-6

اليوخعلىالإدخال-7
التلقبى-8
ع!لاعتمادوالحفطهالراويوثوقشدة-9
لنورعوالنوفيا1
بالمعىصرواينهالحديتاختصار-11
الدلي@-12
لتفردا-13
الشيوخدي@الجمع-14
1 )المذاكرة(الحديتنحملكيفة-5
الصحبةقصر-16
المتونوتقار@الأسايدتثابه-17
العلةكفطرائق

العلةمعرفةفيالمحذنينفامج

لتأخرونوالتقدموناا-
والمغاربةالمثارقة-2

والاعلالالترجيحفينبهايحيئوقواعدقراثن
العلةبهتزولما

العللفيايألفمناهج
المعللنفافة

@لفسم-
لجسنادعلل

لغةالندتعريف

اصطلاحاال@دتعريف

الاشادهمية(

@لانقطمع@ثناتعللأنولمن@لاولء@لنوع
التعيتىا-
الواسعبساهلارسالا-2

الظامرالانقطعالأول:المعنى

=

@لصفحة

1

7

1 7



-

@ل@وضوع

ئديللفال@@لعلل@لجامعفي

طامرأيخهالانقطاعكادمامثال
شال

تخرثال
الانيالمعنى

"

الديى
لإسناداتدلبىلأول:ا

الضعماءيهمما@ل@

الصعفاءعنالمةفيهدل@مما

مخصوصينرواةفيعنصةتقل
الحديثفيآخطأضعيماويسقطيعسقد

آخرمنال
أخرىعللونحصلواسطةويسقطالمدل@يعنصقد

ليهشائكةأمورمعالإسنادتديىأعلومما

التوخآوالأسماءتدل@مسالثاني:
شيخهاصمفيموهالشيوحالراوييدلحتد

@خرمنال
آخرمنال
التسوبةتدلي@ةالثالت
بالرضععليهويحكمحديتأالتسويةبتدلىاستهرمنيرويقد
وشدوذإيسادوتدلي@تسويةتدلي@حديتلييكونقد

احرمنال
فبه...فيخطئحديناالقببحلالدليىاشنهرسيرويقد

العطصتدلبسالرابع.

لفطعام@.لخاا
حذفتديىالا@س:

اصيعالابم:

تدليسالامن.
به..-...-....عرتمنوحكمالتدلي@حكم

الحديثحكم

الإرسالالثالث:المعنى
الحفيلإرسالا@طرق

1 9

1 9



الأولالمجلدموضوتفهرسر@شاو@لل

@ل@وضوع

-

@لصفحة

الخفيالمرسلمنال
آحرضال

الحاصلالمعنىالإرسالالرابعالمعى
يصحولمموعولأوجاءبالإرسالأعلمما
لاوطرقمنمرسلاويروىيصح،ولامسندأالحديتبروىوقد

لنكارنهبصح
لاموصوفرواهصمصهمأحطأوقدببطلانه@هدومتهمرسلارويمما

المرسلالحديثحكم
المعضل-3
الراويسماعفيالاختلاف-4

شيحه--منالراويسمعديالاخلا@يهحصلماوثال

شخه@نالراويسساعفيالنقاديختلفماوكتيرأ

مخصوصسع@فيلاخلا@ا
سماعهدياختلفمامثال

@خر..ضال
در@هي@تضعيفبب@لاعحلاتالا@عدلانول@منني@ندنوع@،

@لر@يمعد@لةفي@لطعنبب@لسند@محلالأول:@لمبحث
بهاتهامهأوالراويكدبالأول:

وشهمتقةبينكيةأواسمهلاستراكالراويعينتعيينفيالنقاديحتلفوقد

سهمأكودهأوالراويجهالةالثاني:
الراويجهالةا-

لةلحهااأسا@

الحالومجهولالعيىمجهولروايةحكم

الجهالةفيمسائل
الحينمجهولعلىأمثلة
ديهوأخطأالمجهولرواهماثال

@خر.منال
1تخرفال 0 0

00....

اخر...مثال
اخر..........مثال

2 9

3 2

33

3 7

38



-

@للفالائد@لعللفيالجامع

@حر@نال
آحرثال
معمها@لتركمجهولراوالحديتيرويتد

الأمرفيختلطلقة
تخر..ثال
احرمثال
آخرشال
الحالمحهولعلىأمنلة

فترتيهاأمورالحالمحهولروايةتحفتد
النكارةأسمعل!وأطلقرأويهلحهالةأعلمما
اخرمنال
آخرنال
@خرثال
لراوياإبهام-2

حكمه

الإبهامعلىلونيق
عهوالكفالمحهمالراويتعجي@طرق

الإبهامعلىأمنلة
الحبرعلةموويكونغرب،بحديثالم@همياتيماكتيرأ
الصحيحةالأحاثيثلمخالفتهمنكرامتنهوكانالمحهمرواهمما
الحديثفيالرئيسةهيالحلةتلكوتكونبهمراوالحديثيرويقد
خطأالتصريحويكونالمبهمالراويلاسمالتصريحيأتيقد
راوطرتهبعضفيفيهويزادشصل،إشاديأتيقد

الخطأمظنةوالضعيفلصعفهم،غالباتيوخهميهمرنالرواة

الصحابيإلهام
فلكمثال

الراويالالت:
الدعةأقسام

وحدينهالمبتدعحكم

راويهمدهبيشيدممالكونهفردوهالنقادأعلهمما
@لمجلد@لاولموضوعاتنهرس*

1 1
ا@

@اا@ااأااا@أ@اأ

3 9

4 3

4 7
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